Łaszczów, dn. 10.05.2019 r.

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Ubezpieczenie majątku i
innych interesów Gminy Łaszczów”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1986) Gmina Łaszczów przekazuje poniższe pytania do treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dotyczące ww. postępowania wraz z odpowiedziami.
L.p.

1.

2.

3.

4.

Pytanie
Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w
zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich
3 lat w porównaniu do wnioskowanego (franszyz
udziałów własnych, limitów odpowiedzialności,
przedmiotu, zakresu ubezpieczenia).

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w ostatnich trzech
latach
obowiązywał
zbliżony
zakres
ubezpieczenia w stosunku do opisanego w
SIWZ.

Wnioskujemy o udzielenie informacji, kiedy
Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu
technicznego wiat przystankowych i tym
podobnych budowli użytku publicznego, oraz w
jak często dokonuje tych przeglądów
Wnioskujemy o wykaz inwestycji jakie będą
przeprowadzane w Gminie przez najbliższe 3 lata.

Stan technicznego wiat przystankowych i
budowli są monitorowane na bieżąco, co
najmniej dwa razy w ciągu roku: na wiosnę i
na jesieni.

Wnioskujemy wprowadzenie do umowy „Klauzuli
Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o
treści cyt.:
Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych
Powodów
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę
ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
każdego okresu polisowania, z zastrzeżeniem, że
Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z
ważnych powodów.
Do ważnych powodów należą:
1.
utrata licencji, zezwolenia, koncesji na
prowadzenie działalności;
2.
niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody

Zamawiający przewiduje w tym roku remont
wewnątrz budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Łaszczowie, ul. Partyzantów 12.
Na kolejne lata nie są zaplanowane inwestycje.
Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ
w zapytywanym zakresie.

5.

na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej
przeprowadzenia;
3.
wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez
Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z
zawartej
z
Ubezpieczycielem
umowy
ubezpieczenia;
4.
wypłata odszkodowania przekraczająca
wysokość zainkasowanej składki w danym okresie
rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że szkodowość
będzie liczona w dziesięciomiesięcznym okresie
ubezpieczenia;
5.
istotna potwierdzona stosowną informacją
zmiana warunków reasekuracyjnych.
Wnioskujemy
o
ubezpieczenie
budynków
starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej tj.
wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o
zużycie techniczne

Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ
w zapytywanym zakresie.

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą
wiążące przy składaniu ofert.
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu
składnia ofert.

