RZP.271-40/2016
Nr pisma: RZP.271.40.2016-5

Swarzędz, dnia 22.12.2016r.

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”
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.
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Pytanie
Proszę o informację, czy po 1996 roku
ubezpieczone mienie było dotknięte szkodami
w wyniku powodzi lub podtopień? Jeśli tak to
proszę o wskazanie lokalizacji tego mienia
oraz
podanie
wysokości
wypłaty
odszkodowania?
Czy
Zamawiający
korzysta
z
firmy
podwykonawczej zajmującej się zimowym i
letnim utrzymaniem dróg i chodników? Jaki
jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w
zarządzanym mieniu w ramach zasobów
własnych , bądź w ramach umowy zawartej z
podwykonawcą?

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że po roku 1996 na
terenach
zgłoszonych
o
ubezpieczenia
nie
wystąpiły szkody w wyniku potopień czy powodzi.
Zamawiający informuje, że ma podpisaną umowę
z firmą wyłonioną w ramach przetargu na
utrzymywanie dróg w okresie zimowym.
Określone są trzy standardy odśnieżania:
I standard – czas reakcji w ciągu 30 minut od
momentu
otrzymania
zgłoszenia
od
zamawiającego – w formie telefonicznej lub
mailowej
II standard – w ciągu 1 godziny od momentu
otrzymania zgłoszenia od zamawiającego
III standard – w ciągu 3 godzin od momentu
otrzymania zgłoszenia od zamawiającego
Poniżej link do strony, w której określone są
kategorie dróg:
http://www.swarzedz.pl/index.php?
id=49&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news
%5D=12755&tx_ttnews%5BbackPid
%5D=1&cHash=0bfeb53ccb46af2177cba77f93499
8be
Chodnik posypywane są piaskiem codziennie, w

przypadku oblodzeń, itd.
W okresie letnim ulice i chodniki sprzątane są
minimum raz w miesiącu.
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Czy
Zamawiający
jest
w
posiadaniu
budynków/budowli
wyłączonych
z
eksploatacji? Jeśli tak, to proszę o wykaz tego
mienia
z
podaniem
lokalizacji
i
sum
ubezpieczenia.
Czy Zamawiający jest w posiadaniu mienia
zabytkowego/objętego ochroną konserwatora
zabytków? Jeśli tak, to proszę o wykaz tego
mienia
z
podaniem
lokalizacji
i
sum
ubezpieczenia.

W wykazie budynków, w których brak jest
takiej informacji, bardzo proszę o uzupełnienie
roku budowy budynków, danych dotyczących
konstrukcji ścian i pokrycia dachu, danych
dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych
w lokalizacjach.
Proszę o podanie
lokalizacji (PML).

wartości

najdroższej

Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że z
zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych wyłączone są szkody
powstałe w wyniku zapadania lub osuwania się
ziemi
w wyniku działalności człowieka.
Czy Ubezpieczający planuje lub jest w trakcie
wykonywania remontów, przebudowy lub
innych inwestycji o
takim charakterze w
odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak
to proszę o wskazanie lokalizacji, w których
takie inwestycje trwają lub są planowane.
Czy
Zamawiający
posiada/zarządza/administruje
budynkami
nieużytkowanymi
(iloma,
prosimy
o
wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich
wyłączenie z Ubezpieczenia All risk. Jeżeli
wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy
Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie
zakresu Ubezpieczenia dla tych budynków do
zakresu FLEXA.

Na chwilę obecną zgłoszony do ubezpieczenia
budynek nieużytkowany to Pawilon Handlowy na
Placu
Handlowym
w
Swarzędzu.
Suma
ubezpieczenia 97 680 zł.
Tak, zgodnie z podaną informacją w załączniku nr
8 do SIWZ na dzień dzisiejszy są to budynki:
1. Ratusz (Ratuszowa 1) s. u. 7 560 000 zł.
2. Strażnica (Bramkowa 6) s. u. 863 450 zł
3. Biblioteka (ul. Szkolna Paczkowo) s. u.
664 840 zł
4. Dworcowa 1 s. u. 2 808 400 zł
5. Kobylnica (Poznańska 50) s. u. 5 879 860
zł.
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie
posiada innych informacji niż te wykazane 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)
Na chwilę obecną jest to lokalizacja Szkoły
Podstawowej w Zalasewie, PML to około
31 711 000 zł.
Zamawiający informuje, że kiedy w zakresie
mienia od wszystkich ryzyk jest mowa o zapadaniu
i osuwaniu się ziemi to w ich rozumieniu
wyłączone są szkody spowodowane zapadaniem i
osuwaniem się ziemi w wyniku działalności
człowieka.
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie
jest w stanie określić harmonogramu remontów,
inwestycji
czy
przebudowy
w
jednostkach
organizacyjnych podczas okresu zamówienia.

Na chwilę obecną zgłoszony do ubezpieczenia
budynek nieużytkowany to Pawilon Handlowy na
Placu
Handlowym
w
Swarzędzu.
Suma
ubezpieczenia 97 680 zł.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie
terminu składania ofert do dnia 05.01.2017r.?

Zamawiający
informuje
że
zmienia
składania ofert na dzień 29.12.2016 r.

termin

Czy Zamawiający jest w stanie w ciągu 3
miesięcy od momentu wyboru oferty wykonać
poniższe czynności:

Zamawiający informuje, że Spółka Swarzędzkie
Przedsiębiorstwo Komunalne w ciągu trzech
miesięcy od momentu wybrania ofert wykona
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dokonać obliczenia minimalnej ilości
wody
do
zewnętrznego
gaszenia
pożaru oraz sposobu jej zapewnienia
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca
2009r.
 zapewnić pas wolnej przestrzeni
pomiędzy kwaterami,
 wykonać badania kontrolne rurowych
przerywaczy płomienia,
 zastosować procedury dopuszczania i
kontrolowania
prowadzenia
prac
niebezpiecznych
pod
względem
pożarowych i wykonywanych przez
własnych pracowników jak i firmy
zewnętrzne,
 bieżące weryfikowanie polis OC firm
zewnętrznych
(wysokość
sumy
gwarancyjnej
z
polisy,
zakres
odpowiedzialności),
przesyłanie
ich
kopii Ubezpieczycielowi celem ich
weryfikacji.
- dotyczy Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o.
Proszę o podanie przez Zamawiającego ilości
drużyn pożarniczych na terenie Gminy
Swarzędz.
Proszę o informację, czy Zamawiający będzie
każdorazowo korzystał z profesjonalnej firmy
przeprowadzającej
pokazy
fajerwerków,
wybuchy
petard
i
innych
materiałów
pirotechnicznych, czy tez będzie realizował to
we własnym zakresie?

czynności wskazane w pytaniu Lp 11.

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną na
terenie Gminy działają dwie jednostki OSP, a w
każdej z nich po jednej drużynie MDP.
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną
korzysta z profesjonalnej firmy. Zamawiający
dookreśla, że odpowiedzialność za szkody w
związku z pokazami sztucznych ogni, petard,
fajerwerków będzie istnieć także dla pokazów
przeprowadzanych przez podmioty inne niż
profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w
składanych ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych
przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 29.12. 2016r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.12. 2016r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

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

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

