Łaszczów, dnia 12.05.2016 r.

Wykonawcy (wszyscy)
Wyjaśnienia do treści SIWZ
dotyczy:

postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publiczne w formie konkursu ofert w
postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na
ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łaszczów.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w tabeli poniżej informuję
o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.
L.p.
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Odpowiedź
Dotyczy: część I zamówienia
Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w Zamawiający informuje, że na chwilę obecną podał
3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi:
wszystkie możliwe dane dotyczące przebiegu
- liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w ubezpieczenia.
Z uzyskanych od zakładu
poszczególnych latach,
ubezpieczeń zaświadczeń Zamawiający nie jest
- w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody stanie szkód z OC przypisać do ryzyka OC zarządcy
związane były ze złą jakością dróg,
drogi
- liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w
poszczególnych latach.
Czy jest to pierwszy przetarg, jeżeli nie to, co Niniejszy konkurs na ubezpieczenie majątku i innych
było przyczyną, ze poprzednie nie zostały interesów Gminy Łaszczów wraz z jednostkami
rozstrzygnięte?
organizacyjnymi instytucjami kultury na lata 20162019 jest pierwszym postępowaniem odbywającym
się w roku 2016 dla Gminy Łaszczów i podległych
jednostek organizacyjnych.
Czy zaproponowany w SIWZ program Zamawiający informuje, że w programie opisanym w
ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, SIWZ zostało wprowadzone ubezpieczenie mienie od
jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?
wszystkich ryzyk, które zastąpiło ubezpieczenie
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od
kradzieży z włamaniem oraz przedmiotów szklanych
od stłuczenia.
Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego W
warunkach
obligatoryjnych
rozszerzenia
w szkodach z tytułu zarządcy drogi?
ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z
- Czy jest możliwe wprowadzenie limitu zarządzaniem drogami publicznymi obowiązuje
odpowiedzialności za szkody z dróg?
franszyza integralna w szkodach rzeczowych w
- Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wysokości 200,- zł. Zamawiający nie dokonuje
wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w żadnych zmian w tym zakresie. W rozszerzeniu
przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z
trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia?
zarządzaniem drogami publicznymi Zamawiający w
treści SIWZ przewidział podlimit 200 000,00 zł i w
tym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych
zmian. Obligatoryjna klauzula „72 godzin” uwalnia
od odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jeżeli do
kolejnego wypadku ubezpieczeniowego w tym
samym miejscu i z tej samej przyczyny dojdzie po
upływie 72 godzin (3 dni) od zgłoszenia pierwszej
szkody.
Zgodnie z wewnętrznymi przepisami
Zamawiający informuje, że objazdy kontrolne stanu
- jak często dokonywane są objazdy kontrolujące nawierzchni i innych elementów wpływających na
stan
nawierzchni
i
innych
elementów bezpieczeństwo dróg odbywają dwa razy w roku.
wpływających na bezpieczeństwo użytkowników Czas reakcji w zależności od uszkodzeń od 24
dróg
godzin do 7 dni. Zagrożenie zgłaszane są do ref.
- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszanie Gospodarki Komunalnej który realizuje naprawę.
zagrożenia
(między
innymi
chodzi
o
Pytanie

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

zabezpieczenie dziur i stawiania znaków).
- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (miedzy
innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia
znaków).
W przypadku, gdy bieżące usuwanie zagrożeń na
zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom
zewnętrznym, jakie są to podmioty, gdzie
posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.
Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku
szkód odmówionych za ostatnie 3 lata?
Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była
przeprowadzona lustracja dróg w gminie i czy
zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca
wymagające czynności naprawczych
Które drogi gminne i na jakich odcinkach były lub
są remontowane w roku 2014 i 2015r?
Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na
szkody powodziowe?

Czy znajdują się budynki pod nadzorem
konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy
o wprowadzenie limitów?
Wnioskujemy
o
wprowadzenie
franszyzy
redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości
500zł
W jaki sposób jest zabezpieczone mienie
wyłączone z eksploatacji? Wnioskujemy o
wprowadzenie limitu dla mienia wyłączonego z
eksploatacji. Wnioskujemy o wyłączenie ryzyka
dewastacji dla mienia wyłączonego z eksploatacji.
Prosimy o podanie informacji o istniejących , bądź
planowanych
remontach,
inwestycjach
i
przebudowach?
W jakim wieku został zgłoszony sprzęt
elektroniczny do ubezpieczenia w ubezpieczeniu
sprzętu
elektronicznego.
Wnioskujemy
o
ograniczenie wieku sprzętu elektronicznego do
7lat.
Dla sprzętu powyżej 7lat wnioskujemy o
wprowadzenie poniższej klauzuli
KLAUZULA
ubezpieczania
sprzętu
elektronicznego starszego niż 7 lat i/lub w
wartościach rzeczywistych
Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do
umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w
przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada
kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub
maszyn przez nowy sprzęt lub urządzenie tego
samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z
uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz
z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i

Zamawiający informuje, że samodzielnie naprawia
drobne ubytki na drogach

Zamawiający informuje, że nie ma informacji
wysokości odmówionych roszczeń
Zamawiający potwierdza, że lustracja dróg obyła się
w ostatnich 6 miesiącach

Zamawiający informuje, że remonty dróg odbywa się
na bieżąco na wszystkich odcinkach.
Zmawiający informuje, majątek zgłoszony do
ubezpieczenia nie jest zagrożony szkodami
powodziowymi co
wynika to z danych
umieszczonych na stronie internetowej Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej
Zamawiający informuje, że żaden ze zgłoszonych do
ubezpieczenia budynków nie znajduje się pod
nadzorem konserwatora zabytków
Zamawiający informuje,
że
w warunkach
obligatoryjnych wprowadził franszyzę redukcyjną w
wysokości 500 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej i w
tym zakresie nie Zamawiający nie dokonuje zmian
treści SIWZ
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie
zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z
eksploatacji. Zamawiający nie dokonuje zmian w
treści Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji
Zamawiający informuje,, że w 2016 roku planuje się
wykonanie
nowych
odcinków
dróg
w
miejscowościach: Łaszczów i Pukarzów
Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia cały
posiadany sprzęt elektroniczny bez podziału na wiek
sprzętu. Zamawiający nie dokonuje zmiany treści
SIWZ w zapytywanym zakresie.
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demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu
należności, z wyłączeniem kosztów transportu
ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala
się na podstawie cen z dnia ustalenia
odszkodowania w następujący sposób:
1) w przypadku wymiany sprzętu (strata
całkowita) - według kosztów zakupu nowego
sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i
wydajności,
z
uwzględnieniem
stopnia
faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów
transportu i montażu,
2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata
częściowa) - według kosztów remontu lub
naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu,
demontażu
i
montażu,
potwierdzonych
rachunkiem
wykonawcy
lub
kalkulacją
poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi
siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego
zużycia do dnia szkody.
W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody
zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż
koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie
postanowienia dotyczące zastosowania zasady
proporcji przy niedoubezpieczeniu.
Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach
nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego
Ubezpieczyciela
W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o
wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na
zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód
górniczych w rozumieniu ustawy prawo
geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód
polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się
ziemi w wyniku działalności człowieka

Mienia od wszystkich ryzyk dla szkód w
budynkach znajdujących się pod nadzorem
konserwatora zabytków odszkodowanie obejmuje
dodatkowo koszty odbudowy/przywrócenia do
stanu sprzed szkody, wynikające z zabytkowego
charakteru mienia, w tym zalecenia konserwatora
zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym
zakresie służb( w tym stosowanie wymaganej
przez konserwatora lub inne służby technologii
napraw) dla tego punktu wnioskujemy o
wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w
wysokości 200.000 na jeden i wszystkie zdarzenia
Dla mienia wyłączonego z eksploatacji
wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka
dewastacji
O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie
wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny

Zamawiający
potwierdza,
że
w
sprawach
nieuregulowanych w SIWZ umowie i ofercie
Wykonawcy zastosowanie mają odpowiednie
postanowienia OWU Wykonawcy
Zamawiający nie wykazuje w SIWZ zamkniętego
katalogu
wyłączeń
odpowiedzialności
w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.
Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie
wymaga ochrony dla szkód polegających na
zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód
górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne
i górnicze oraz szkód polegających się na zapadaniu
się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności
człowieka
Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w
zapytywanym zakresie.

Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w
zapytywanym zakresie.
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i zabezpieczenia mienia wyłączonego z
eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z
eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie
zabezpieczeń dodatkowych tj
-teren, na którym znajdują się budynki i budowle
jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz
całodobowo dozorowany
-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i
zakonserwowane , odłączone od źródeł zasilania
oraz regularnie kontrolowane
-gaśnice
oraz
inne
zabezpieczenia
przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w
gotowości do użycia
Czy są przewidywane w okresie ubezpieczenia
inwestycje i jakiego rodzaju inwestycje?
W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o
wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie
człowieka
tj.
niewłaściwe
użytkowanie,
nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę
Prosimy o informację czy zabezpieczenia
przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne
z wymogami prawa?
Czy zakład przewiduje inwestycje typu
rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów
istniejących lub nowych?
Czy
wszystkie
budynki
zgłoszone
do
ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciw
przepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli
niektóre nie posiadają?
Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje
solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie wartości
instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji
solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w
przyszłości takie instalacje solarne będą mogły
zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków
indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę

Zamawiający na chwilę
większych inwestycji

obecną

nie

planuje

Zamawiający informuje,
że
w warunkach
obligatoryjnych wprowadził limit na szkody powstałe
wskutek działania człowieka w wysokości 10 000 zł
Zamawiający informuje, że w SIWZ podał wykaz
znanych
sobie
zabezpieczeń
ppoż
oraz
przeciwkradzieżowych
Zmawiający na chwilę obecną nie przewiduje się
budowy lub przebudowy obiektów.
Zamawiający informuje, że nie ma pełnej wiedzy na
temat zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i na
temat instalacji odgromowych
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie
posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji
solarnych

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą
wiążące przy składaniu ofert.
W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do SIWZ nie przewiduje się przesunięcia
terminu składania ofert.

