Łaszczów, dnia 16.05.2016 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
Prosimy o określenie wartości największej Zamawiający informuje, że PML wynosi ok
lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku 8 000 000 zł a dotyczy lokalizacji przy ul. Chopina
(lub budynków, jeśli są połączone) i środków 11, gdzie znajdują się Budynki szkoły, przedszkola i
trwałych tam się znajdujących – PML
sala gimnastyczna.
Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiający informuje, że w Gminie Łaszczów
Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci historycznie nie występowały szkody w wyniku
podtopień (w tym zalania wodą pochodzącą z powodzi, co wynika z danych umieszczonych na
opadów atmosferycznych) w okresie ostatnich 20 stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki
lat?
Wodnej
Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie
lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w zgłasza do ubezpieczenia mienia w postaci szklarni i
postaci szklarni, namiotów lub mienie znajdujące namiotów
się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o
podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość
wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów
lub mienia w nich się znajdującego.
Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza Zamawiający informuje, że nie planuje na chwile
lub planuje zgłosić do ubezpieczenia sprzęt i obecną zgłaszać do ubezpieczenia sprzętu
urządzenia elektroniczne i techniczne? Jeśli tak, elektronicznego i technicznego, ale nie wyklucza, że
prosimy potwierdzenie, że mienie to stanowi w trakcie wykonania zamówienia taka potrzeba
własność Zamawiającego oraz znajduje się na powstanie.
terenie będącym jego własnością.
Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1d do
do ubezpieczenia obiekty małej architektury? Jeśli SIWZ wykazał cały majątek zgłoszony systemem
tak, prosimy o podanie ich wartości.
sum stałych
Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza Zamawiający informuje, że nie planuje na chwile
lub planuje zgłosić do ubezpieczenia tymczasowe obecną zgłaszać do ubezpieczenia obiektów
obiekty budowlane (np. stragany, kioski)? Jeśli tymczasowych, ale nie wyklucza, że w trakcie
tak, prosimy o podanie ich wartości.
wykonania zamówienia taka potrzeba powstanie.
Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza Zamawiający informuje, że na chwile obecną nie
lub planuje zgłosić do ubezpieczenia solary, planuje zgłasza do ubezpieczenia instalacji solarnych,
instalacje i kolektory solarne? Jeśli tak, prosimy ale nie wyklucza, że w trakcie wykonania
potwierdzenie, że mienie to stanowi własność zamówienia taka potrzeba powstanie
Zamawiającego oraz znajduje się na terenie
będącym jego własnością.
Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1d do
lub planuje zgłosić do ubezpieczenia pomoce SIWZ wykazał cały majątek zgłoszony systemem
artystyczne,
flagi,
sztandary,
proporce, sum stałych.
instrumenty muzyczne, kostiumy, rekwizyty i
środki
inscenizacji,
sprzęt
nagłaśniający,
audiowizualny oraz inny sprzęt wykorzystywany
przy organizacji konferencji, imprez, targów,
wystaw,
ewentów?
Jeśli
tak,
prosimy
Pytanie
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potwierdzenie, że mienie to stanowi własność
Zamawiającego oraz znajduje się na terenie
będącym jego własnością.
Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza
lub planuje zgłosić do ubezpieczenia zbiory i
eksponaty muzealne? Jeśli tak, prosimy o podanie
ich wartości.
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki
zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie
na użytkowanie stosownie do aktualnego
przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o
wskazanie
budynków
nie
posiadających
przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem
przyczyny.
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki
zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje
poddawane
są
regularnych
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
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia
przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz
posiadają aktualne przeglądy i badania; w
przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie
lokalizacji/obiektów
nie
spełniających
powyższego warunku wraz z określeniem
przyczyny
Prosimy
o
wprowadzenie
limitu
odpowiedzialności dla ryzyka podtopień –
proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innych
akceptowalny przez Zamawiającego.
Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający
zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/
pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie
oraz podanie ich wartości.
Czy Zamawiający planuje w okresie trwania
umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji
jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy
o wskazanie które i o jakiej wartości?
Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia
budynki wyłączone z użytkowania ze względu na
zły stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o
wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony
ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu
ochrony do podstawowego obejmującego: pożar,
bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek
statku powietrznego.
Czy w chwili obecnej trwają na terenie
zgłoszonych
do
ubezpieczenia
lokalizacji
jakiekolwiek inwestycje, budowy, remonty,
modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia
na budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji
nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?
Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – prosimy o
dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się
za wystarczające, o ile w momencie szkody były

Zamawiający informuje, że na chwile obecną nie
planuje zgłasza do ubezpieczenia zbiorów
muzealnych, ale nie wyklucza, że w trakcie
wykonania zamówienia taka potrzeba powstanie
Zamawiający potwierdza, że wszystkie użytkowane
budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie

Zamawiający potwierdza, że wszystkie użytkowane
budynki przechodzą okresowe przeglądy stanu
technicznego zgodnie z przepisami prawa

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w
zapytywanym zakresie.

Zamawiający informuje, że nie zgłasza
ubezpieczenia budynków nieużytkowanych

do

Zamawiający na chwile obecną nie planuje wyłączyć
z eksploatacji zgłoszonych do ubezpieczenia
budynków
Zamawiający informuje, że nie zgłasza
ubezpieczenia
budynków
wyłączonych
użytkowania ze względu na zły stan techniczny.

do
z

Zamawiający informuje, że w 2016 roku planuje się
wykonanie
nowych
odcinków
dróg
w
miejscowościach: Łaszczów i Pukarzów

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian treści
SIWZ w zapytywanym zakresie.
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sprawne i zgodne z przepisami prawa.
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach
nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą
miały
Ogólne
Warunki
Ubezpieczenia
Wykonawcy.
W odniesieniu do danych zamieszczonych w
Załączniku nr 1 - Budynki, prosimy o uzupełnienie
roku budowy mienia.
W odniesieniu do danych zamieszczonych w
Załączniku nr 1 - Budynki, prosimy o informację
czy w budynkach, których wiek przekracza 50 lat
wykonano w okresie ostatnich 10 lat jakiekolwiek
remonty lub modernizacje? Jeśli tak, prosimy o
informację kiedy i w jakim zakresie.
Prosimy o informację na temat obecnie
prowadzonych
oraz
planowanych
przez
Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót
budowlano-montażowych wraz z informacją o ich
wartości.
Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za
mienie pracownicze i uczniowskie nie obejmuje
wartości pieniężnych i dokumentów.
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
Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie
ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to
możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia
na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie
pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego
Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest
mowa o limicie odpowiedzialności należy
rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W celu oceny informacji o dotychczasowym
przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był
ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich
ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku
odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie
różnic
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były
dotychczas objęte ochroną? W przypadku
odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie
różnic
c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych
ubezpieczeń był analogiczny do określonego w
SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach
poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich
wskazanie
d) jakie franszyzy i udziały własne miały
zastosowanie
w
poprzednich
umowach
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku,
sprzętu elektronicznego

Zamawiający
potwierdza,
że
w
sprawach
nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU
Wykonawcy
Zamawiający w Załączniku nr 1 d SIWZ podał lata
budowy budynków
Zamawiający informuje, że dokonuje remontów
zgodnie z bieżącymi potrzebami i możliwościami
finansowymi.

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie
planuje
prowadzenia
robót
budowlano
–
montażowych
Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu mienia
pracowniczego ochroną ubezpieczeniową nie są
objęte wartości pieniężne
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia
budynków w złym stanie technicznym lub
przeznaczonych do rozbiórki

Zamawiający potwierdza, że wszędzie gdzie jest
mowa o limicie jest to limit na jedno i wszystkie
zdarzenia za wyjątkiem limitów gdzie wyraźnie
zostało to opisane w odmienny sposób
Zamawiający informuje, że:
a) Dotychczas nie zawierał ubezpieczenia od
wszystkich ryzyk, obowiązywało ubezpieczenia
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
b) Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje
są aktualnie ubezpieczone
c) Zakres ubezpieczenia jest analogiczny do lat
poprzednich za wyjątkiem przypadku opisanego w
lit. a
d) Do tej pory obowiązywały franszyzy i udziały
własne takie jak opisane w SIWZ w zakresie
obligatoryjnym
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Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje i nie będzie obejmować szkód
powstałych w związku z prowadzeniem
działalności,
medycznej,
badawczej,
farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń
medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń
medycznych w dps, szkołach tj. zmiana opatrunku,
szczepienie).
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.
Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt
gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować
szkód związanych z następstwem przeniesienia
choroby
Creutzfeldta-Jacoba
oraz
innych
encefalopatii gąbczastych.
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.
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie
będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia
przez
Ubezpieczonego
odpowiedzialności
wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.
Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość
obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i
Ubezpieczonych - jednostki podległe.
W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności
za
szkody
powstałe
w
związku
z
administrowaniem
nieruchomościami
komunalnymi i należącymi do wspólnot
mieszkaniowych prosimy o podanie liczby
administrowanych lokali oraz o potwierdzenie, że
ochrona
nie
dotyczy
zdarzeń
objętych
ubezpieczeniem obowiązkowym.
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o
szkody powstałe w związku z organizacją imprez
prosimy o potwierdzenie, że z ochrony
ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe,
motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest
osiągnięcie maksymalnej prędkości
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

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych
w związku z prowadzeniem działalności, medycznej,
badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem
świadczeń medycznych

Zamawiający potwierdza, 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
Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu OC za
produkt gastronomiczny ochrona nie będzie
obejmować szkód związanych z następstwem
przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz
innych encefalopatii gąbczastych.
Zamawiający
potwierdza,
że
w
razie
przeprowadzania pokazu sztucznych ogni wykonany
on będzie przez podmiot profesjonalnie zajmujący się
takimi pokazami
Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony
ubezpieczenia OC obejmuje jedynie ustawową
odpowiedzialność Ubezpieczonego
Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość
obejmuje wszystkiej jednostki objęte zamówieniem
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia
nie obejmuje zdarzeń objętych ubezpieczeniem
obowiązkowym

Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony
ubezpieczeniowej OC wyłączone są imprezy
motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie
celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia
OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją
imprez obejmujących sporty ekstremalne
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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.
Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w
środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie
odpowiada za szkody regulowane przepisami
Dyrektywy
2004/35/WE
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
w
sprawie
odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu
do
zapobiegania
i
zaradzania
szkodom
wyrządzonym środowisku naturalnemu.
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC za
szkody w środowisku naturalnym obejmować
będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane
i niezamierzone przez Ubezpieczonego.
Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 17 załącznika
1 do SIWZ: jest „…winą umyślną lub nie miało
…”; na „…winą umyślną i nie miało…”.
Klauzula reprezentantów – prosimy o modyfikację
treści poprzez dodanie sformułowania „… za
szkody wyrządzone umyślnie bądź wskutek
rażącego niedbalstwa przez reprezentantów…”
Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji –
prosimy o dodanie zapisu:
W odniesieniu do obiektów wyłączonych z
użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni
ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod
warunkiem, że spełnione są łącznie następujące
warunki:
1)maszyny i urządzenia są oczyszczone,
konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2)lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana,
oświetlona w porze nocnej,
3)gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w
wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i
gotowe do użycia,
4)z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych,
grzewczych i technologicznych została usunięta
woda, inne ciecze oraz para.
5)budynek odłączony jest od źródła zasilania
elektrycznego
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły
stan techniczny pozostaje poza zakresem
ubezpieczenia.
Proszę o potwierdzenie że do ubezpieczenia nie są
zgłaszane drogi publiczne
Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
katastrofy budowlanej budynków wyłączonych z
użytkowania w związku ze stanem technicznym
oraz budynków w czasie przebudowy/ remontu na
które wymagane jest pozwolenie na budowę.
Klauzula zmian w odbudowie – proszę o
wprowadzenie limitu 1 000 000 PLN w okresie
ubezpieczenia.
Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie jest
przechowywane
budynku poz. 33 wykazuBudynek
przemysłowo-składowy
ul.

Zamawiający potwierdza, że w OC za szkody w
środowisku
naturalnym
Ubezpieczyciel
nie
odpowiada za szkody regulowane przepisami
Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom
wyrządzonym środowisku naturalnemu.
Zamawiający potwierdza, że ochrona w OC za
szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie
zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone
przez Ubezpieczonego
Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w
zapytywanym zakresie
Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w
zapytywanym zakresie
Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w
zapytywanym zakresie

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia na
sumy stałe nie zgłasza dróg publicznych
Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w
zapytywanym zakresie

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w
zapytywanym zakresie
Zamawiający informuje, że w budynku tym są
składowane wyposażenia z referatu komunalnego m.
in. koparka, traktor, odśnieżarka itp.

45.

46.

Przemysłowa 9, Łaszczów.
W odniesieniu do obligatoryjnego zapisu
włączającego
elementy
składowe
sprzętu
znajdującego się na zewnątrz prosimy o
informację w ramach której grupy mienia został on
włączony do ubezpieczenia oraz z jaką SU.
Prosimy o przesunięcie składania ofert na dzień
20.05.2016

Zamawiający na chwile obecną nie zgłasza do
ubezpieczenia tego typu mienia, ale nie wyklucza
zgłosić go w trakcie wykonania zmówienia
Zamawiający nie dokonuje zmiany 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 niniejszymi wyjaśnieniami do SIWZ nie przewiduje się przesunięcia
terminu składania ofert.

