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Zamawiający
Gmina Miasto Sierpc
Piastowska 11A
09-200 Sierpc
Wykonawcy - WSZYSCY,
strona internetowa zamawiającego

KOMUNIKAT NR 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA,
KOMUNIKACJI i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTA SIERPC i JEGO
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE OD 1 MAJA 2017 ROKU DO 30
KWIETNIA 2020 ROKU”
Informuje że zgodnie z art. 38 upzp złożono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i przedstawia się poniższe odpowiedzi:

Pytanie 1
1. Wnosimy o podanie lokalizacji o najwyższej wartości maksymalnej wraz z
wyposażeniem.
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający wyjaśnia, iż w załącznikach do SIWZ podano informacje dotyczące podziału
sum ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje.
Pytanie 2
2. Czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ znajdują się na terenach
osuwiskowych?
Odpowiedź na pytanie 2
Lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zagrożonych,
osuwiskowych.
Pytanie 3
3. Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 20 latach w obecnie zgłaszanych do
ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku
podniesienia
się
wód
gruntowych,
oraz
czy
występuje
zagrożenie
powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji w którym roku
nastąpiła powódź, adresu lokalizacji, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej
wysokości, oraz jakie podjęto działania prewencyjne mające zapobiec takim szkodom
w przyszłości.

Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający wyjaśnia, iż w załącznikach do SIWZ podano informacje dotyczące
wystąpienia szkód powodziowych w ubezpieczanych nieruchomościach. Zamawiający
informuje, iż w/w okresie nie wystąpiły szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych.
Pytanie 4
4. Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli
tak to proszę o wskazanie, które to budynki i jakie zalecenia konserwatorskie były
zalecane.
Odpowiedź na pytanie 4
Zamawiający wyjaśnia, iż w załącznikach do SIWZ podano informacje dotyczące wpisu
danej nieruchomości na rejestru zabytków.
Pytanie 5
5. Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na
użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki?
Odpowiedź na pytanie 5
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zgłoszone są dwa budynki nie posiadające
pozwolenia na użytkowanie, budynki są niezamieszkałe.
- budynek przy Placu Chopina 16 w Sierpcu – jest to budynek niezamieszkały, budynek
znajduje się w rejestrze zabytków;
- budynek przy ul. Reymonta 2 w Sierpcu – jest to budynek niezamieszkały, przeznaczonym
do rozbiórki.
W/w budynki zabezpieczono przed wejściem osób trzecich poprzez zabicie w nich okien i
drzwi oraz umieszczenie tablic ostrzegających o zagrożeniu.
Pytanie 6
6. Prosimy o potwierdzenie iż podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość
oznacza brak: - jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego na
dzień dzisiejszy,
Odpowiedź na pytanie 6
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 7
7. - brak jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy
dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać
zgłoszone roszczenia w przyszłości.
Odpowiedź na pytanie 7
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 8
8. - jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach /
okolicznościach, o których mowa powyżej.
Odpowiedź na pytanie 8
Nie dotyczy

Pytanie 9
9. Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres
ubezpieczenia był taki sam/zbliżony jak obecnie wnioskowany, jeżeli nie, prosimy o
wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu
do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej
wartości
Odpowiedź na pytanie 9
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia mienia w aktualnie obowiązującym
programie oparty jest na ryzykach nazwanych. W przedmiotowym postępowaniu
przetargowym opis przedmiotu zamówienia w zakresie ubezpieczenia mienia oparty został
na formule all risk. Ponadto zmianie uległy niektórych limity odpowiedzialności w
klauzulach ubezpieczeniowych.
Zamawiający wyjaśnia, iż zasadniczą zmianą mająca wpływ na przedmiot ubezpieczenia
jest włączenie do aktualnego postępowania przetargowego mieszkalnych budynków
komunalnych wymienionych w załączniku 11 do SIWZ.
Pytanie 10
10. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan
techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem
ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie 10
Zamawiający wyjaśnia, iż w załącznikach do SIWZ podano informacje dotyczące
użytkowania/braku użytkowania danej nieruchomości. Ponadto patrz odp. Nr 5.
Pytanie 11
11. Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający
otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem
pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej,
rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie
pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak,
udostępnienie właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych
wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego, wraz
z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane
i kiedy zostaną
Odpowiedź na pytanie 11
Zamawiający informuje, że we wskazanym okresie nie otrzymał żadnych zaleceń
i wytycznych dotyczących przedmiotu zamówienia.
Pytanie 12
12. Wnosimy o udzielenie informacji, czy wśród mienia mającego podlegać
ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczane. Jeśli tak, prosimy o
wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu
w ostatnich 36 miesiącach.
Odpowiedź na pytanie 12
Zamawiający wyjaśnia, iż zasadniczą zmianą mająca wpływ na przedmiot ubezpieczenia
jest włączenie do aktualnego postępowania przetargowego mieszkalnych budynków
komunalnych wymienionych w załączniku 11 do SIWZ.

Pytanie 13
13. Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje
(np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz
urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i
czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa,
normach technicznych oraz według wskazań producenta?
Odpowiedź na pytanie 13
Zamawiający informuje, że wszystkie użytkowane obiekty budowlane posiadają
książki obiektu i związane z nimi instalacje są kontrolowane zgodnie z przepisami
prawa.
Pytanie 14
14. Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje
elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy
są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są
w posiadaniu zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie 14
Patrz Odpowiedź na pytanie 13
Pytanie 15
15. Wnosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty
sporządzone po przeglądach na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu
normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają adnotacje o stanach
nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu
dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu
prawidłowego.
Odpowiedź na pytanie 15
Patrz Odpowiedź na pytanie 13
Pytanie 16
16. Wnosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle o stopniu zużycia
technicznego przekraczającym 50%. Jeśli tak, udzielenie informacji o adresie
lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile konkretnie wynosi zużycie i co
wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi
istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.
Odpowiedź na pytanie 16
Zamawiający wyjaśnia iż w załącznikach do SIWZ wskazano znane Zamawiającemu
informacje dotyczące oceny ryzyka w szczególności w zakresie ubezpieczanych
nieruchomości (konstrukcja, rok budowy, termin przeprowadzonych remontów).
Pytanie 17
17. Wnosimy o udzielenie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych
do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje. Czy
teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Czy
prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcję nośną obiektu
lub konstrukcję dachu.

Odpowiedź na pytanie 17
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia
lokalizacji nie trwają żadne roboty budowlane.
Pytanie 18
18. Wnosimy o wykaz eksponatów muzealnych oraz wyjaśnienie jakich eksponatów(spis)
ma dotyczyć punkt 5.14.4 oraz 5.14.9.
Odpowiedź na pytanie 18
Zamawiający wyjaśnia, iż na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia eksponatów
muzealnych.
Pytanie 19
19. Wnosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w Umowie Generalnej
będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez
ubezpieczyciela i dołączone do oferty. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające
bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie,
chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ.
Odpowiedź na pytanie 19
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ.
a. Ubezpieczyciel akceptuje podane definicje opisane w przedmiocie zamówienia, przy
czym dopuszcza się odmienną treść klauzul załączonych do oferty pod warunkiem, że
zakres ochrony nie będzie węższy od wynikającego z podanej treści w ramach
niniejszego postępowania.
b. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami
ubezpieczenia Wykonawcy.
c. W sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy
względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych –
zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia.
d. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami opisu przedmiotu zamówienia
zastosowanie będą miały inne akty prawne (kodeksy, ustawy, rozporządzenia)
odnoszące się do określonych sytuacji wynikających z realizacji programu
ubezpieczenia oraz OWU Wykonawcy wraz z włączeniami i klauzulami dodatkowymi
do poszczególnych ryzyk.
Pytanie 20
20. Wnosimy o wprowadzenie ograniczenia do pkt. 1,9,3 dotyczącego mienia
wyłączonego z eksploatacji do max 6 miesięcy.
Odpowiedź na pytanie 20
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie 21
21. Wnosimy o szczegółowy wykaz wartościowy jakie mienie jest składowane
bezpośrednio na podłodze, w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu
Odpowiedź na pytanie 21
Zamawiający informuje, że ofertę należy przygotować na podstawie danych zawartych
w SIWZ.

Pytanie 22
22. Wnosimy o wykaz dzieł sztuki podlegający ubezpieczeniu.
Odpowiedź na pytanie 22
Zamawiający informuj, że na chwilę obecną nie zgłasza dzieł sztuki do ubezpieczenia.
Pytanie 23
23. Prosimy o wyjaśnienie za jakiego rodzaju produkt odpowiada Gmina Miasto Sierpc.
Odpowiedź na pytanie 23
Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód wynikłych głównie
z prowadzenia stołówek przez placówki oświatowe.
Pytanie 24
24. Wnosimy z uwagi na bardzo krótki termin do oceny ryzyka i ustosunkowania się do
odpowiedzi na zadane pytania o przedłużenie terminu składania ofert na 20-04-2017
Odpowiedź na pytanie 24
Zamawiający informuje, że zmieni termin otwarcia ofert, zostanie on określony w ogłoszeniu
o zmianie ogłoszenia.
Pytanie 25
1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich
instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co
potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku
prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z
określeniem przyczyny
Odpowiedź na pytanie 25
Patrz Odpowiedź na pytanie 13
Pytanie 26
2. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) budynki przeznaczone do rozbiórki
b) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
c) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca
zagrożenie wybuchu pożaru
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji ,
jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie
z zakresu ochrony:
-budynki przeznaczone do rozbiórki
- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
Odpowiedź na pytanie 26
Patrz Odpowiedź na pytanie 5 i 13.
Pytanie 27
3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają
pozwolenie
na
użytkowanie
stosownie
do
aktualnego
przeznaczenia;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego
pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie 27
Patrz Odpowiedź na pytanie 13
Pytanie 28
4. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne
przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny
Odpowiedź na pytanie 28
Patrz Odpowiedź na pytanie 13
Pytanie 29
5. Prosimy o uzupełnienie wykazu nr 8 i nr 11 o stan techniczny budynków np. wg gradacji:
bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły
Odpowiedź na pytanie 29
Patrz Odpowiedź na pytanie 13
Zamawiający informuje, że w związku z brakiem definicji co oznacza zły stan techniczny nie
ma możliwości udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie. Informacje o budynkach
zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załącznikach do opisu przedmiotu
zamówienia.
Pytanie 30
6. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości
rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne
Odpowiedź na pytanie 30
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie 31
7. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez
Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z
informacją o ich wartości.
Odpowiedź na pytanie 31
Patrz Odpowiedź na pytanie 17
Pytanie 32
8. 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.
Odpowiedź na pytanie 32
Zamawiający potwierdza, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy
rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
Pytanie 33
9. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia
w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.
Odpowiedź na pytanie 33
Zamawiający wyjaśnia, iż w załącznikach do SIWZ podano informacje dotyczące
wystąpienia szkód powodziowych w ubezpieczanych nieruchomościach.

Pytanie 34
10. W odniesieniu do ubezpieczenia dzieł sztuki prosimy o przekazanie wykazu eksponatów
wraz z informacją o ich wartościach jednostkowych. Jeżeli nie będzie możliwości
przekazania wykazu wszystkich eksponatów prosimy o taką informację w odniesieniu do
eksponatów o wartości jednostkowej wyższej niż 30 000 PLN
Odpowiedź na pytanie 34
Patrz Odpowiedź na pytanie 18
Pytanie 35
11. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem
działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń
medycznych oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.
Odpowiedź na pytanie 35
Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie podstawowej profilaktyki
zdrowotnej i udzielania pierwszej pomocy w przypadkach nagłych. Zamawiający
informuje, że w ramach dotychczasowo świadczonych usług nie odnotowano szkód lub
zdarzeń mogących rodzić odpowiedzialność ubezpieczonego z tego tytułu.
Pytanie 36
12. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu
ubezpieczenia 2.24 – za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń
bakteryjnych oraz zatruciami pokarmowymi nie będzie obejmować szkód
spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych
encefalopatii gąbczastych oraz że nie chodzi o szkody objęte ubezpieczeniem
obowiązkowym. Odnośnie w/w rozszerzenia, prosimy o wprowadzenie podlimitu 300 000
zł. lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie 36
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie 37
13. Prosimy o wprowadzenie podlimitu 300 000 zł. lub innego akceptowalnego przez
Zamawiającego w pkt. 2.20 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Odpowiedź na pytanie 37
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wprowadza limit w wysokości 500 000 zł
na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia dla pkt. 2.20 Odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe;
Pytanie 38
14. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie
obejmuje szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi,
motoro-wodnymi, lotniczymi i ekstremalnymi, a także imprez, gdzie celem jest
osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź na pytanie 38
Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie
obejmuje szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi,
motoro-wodnymi, lotniczymi i ekstremalnymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie
maksymalnej prędkości.
Pytanie 39
15. Odnośnie szkód wyrządzonych podczas pokazów ogni sztucznych, prosimy o dodanie
zapisu: pod warunkiem, że pokaz był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą
się organizacją pokazów.
Odpowiedź na pytanie 39
Zamawiający informuje, że organizacją pokazów zajmuje się zawsze profesjonalny
wykonawca, posiadający odpowiednie kompetencje i uprawnienia do prowadzenie
określonej działalności zawodowej określone prawem.
Pytanie 40
16. Prosimy o potwierdzenie, że zakresu ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez
wyłączone są szkody poniesione przez służby sanitarne, ratunkowe, porządkowe.
Odpowiedź na pytanie 40
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 41
17. Odnośnie w/w rozszerzenia, prosimy o wprowadzenie podlimitu 300 000 zł. lub innego
akceptowalnego przez Zamawiającego
Odpowiedź na pytanie 41
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie 42
18. Prosimy w pkt. 2.18 – OC przechowawcy - o poniższą zmianę: Ubezpieczyciel nie
odpowiada za szkody powstałe w gotówce, papierach wartościowych, wyrobach
jubilerskich, kluczykach pozostawionych w szatniach.” Odnośnie w/w rozszerzenia,
prosimy o wprowadzenie podlimitu 300 000 zł. lub innego akceptowalnego przez
Zamawiającego
Odpowiedź na pytanie 42
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie 43
19. Prosimy o zmianę limitu na 500.000zł. dla ryzyka odpowiedzialności za szkody, w tym
czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu
normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu
terytorialnego
Odpowiedź na pytanie 43
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie 44
20. Prosimy o odpowiedz na pytania dotyczące dróg:
a)
czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom
zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)
b)
prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:
- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na
bezpieczeństwo użytkowników dróg
- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie
znaków)
c) stan zarządzanych dróg
d) odnośnie w/w rozszerzenia, prosimy o wprowadzenie podlimitu 500 000 zł. lub innego
akceptowalnego przez Zamawiającego
Odpowiedź na pytanie 44
Ad. a) Zamawiający informuje, że Wykonawca tego typu robót lub usług wybierany jest
w procedurach przetargowych, w których warunkiem udziału jest posiadanie ubezpieczenia
od odpowiedzialności za wyrządzone szkody. W tutejszym urzędzie nie ma tego typu regulacji.
Ad. b) Zamawiający informuje, że objazdy dróg wykonywane są w sukcesywnie w miarę
potrzeby lub zmian atmosferycznych.
Czas reakcji jest określony tylko dla zabezpieczenia zagrożenia – 30 minut.
Sposób reakcji: zagrożenie zabezpieczone jest oznakowaniem pionowym do momentu jego
naprawienia.
Stan dróg: dobry
Dot. podlimitu: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie 45
21. Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej dla szkód w związku z wydaniem błędnych
decyzji administracyjnych oraz czystych strat finansowych 1.000 zł lub innej
akceptowalnej oraz w OC dróg – 400 zł lub innej akceptowalnej.
Odpowiedź na pytanie 45
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie 46
22. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód
powstałych pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku – pkt. 2.22 nie obejmuje 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.
Odpowiedź na pytanie 46
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 47
23. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje
na temat składowiska odpadów – lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i rodzaj
przyjmowanych odpadów.
Odpowiedź na pytanie 47
Nie dotyczy
Pytanie 48
24. Odnośnie w/w rozszerzenia, prosimy o wprowadzenie podlimitu 500 000 zł. lub innego
akceptowalnego przez Zamawiającego
Odpowiedź na pytanie 48
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie 49
25. Prosimy o wprowadzenie podlimitu na szkody wzajemne w wysokości 200 000,00 zł lub
innego odpowiadającego Zamawiającemu.
Odpowiedź na pytanie 49
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie 50
26. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w pkt. 2.12, pkt. 2.13, pkt. 2.14 w wysokości 200
000,00 zł lub innego odpowiadającego Zamawiającemu
Odpowiedź na pytanie 50
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie 51
27. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
niezależnie od zmiany sposobu wystawiania polisy, suma gwarancyjna wraz z
dodatkowymi podlimitami na poszczególne ryzyka będzie sumą gwarancyjną wspólną
dla wszystkich Ubezpieczonych.
Odpowiedź na pytanie 51
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 52
28. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza i nie będzie wykraczać poza
zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.
Odpowiedź na pytanie 52
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w żadnym
aspekcie nie wykracza i nie będzie wykraczać poza zakres ustawowej odpowiedzialności
ubezpieczonego.

Pytanie 53
29. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia OC wypłata świadczenia z tytułu
ryzyka objętego podlimitem obniża podlimit oraz sumę gwarancyjną o kwotę
wypłaconego świadczenia.
Odpowiedź na pytanie 53
Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia OC wypłata świadczenia z tytułu
ryzyka objętego podlimitem obniża podlimit oraz sumę gwarancyjną o kwotę wypłaconego
świadczenia.
Pytanie 54
30. Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została
uregulowana w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w
OWU Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 54
Zamawiający potwierdza, że w miejscach gdzie ani w SIWZ ani Umowie nie została
uregulowana w SIWZ i Umowie, będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU
Wykonawcy.
Pytanie 55
31. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 19.04.2017
Odpowiedź na pytanie 55
Patrz, Odpowiedź na pytanie 24
Pytanie 56
1. W zakresie opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej
a) W określeniu przedmiotu ubezpieczenia, proszę o zmianę zapisu :
1. Z: Przedmiot ubezpieczenia
odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa oraz pozostającą w zbiegu (deliktowo–
kontraktową) jak również odpowiedzialność cywilną za produkt, (podmiotów biorących w
niniejszym postępowaniu z wyłączeniem spółki komunalnej) w związku z prowadzoną przez
nie działalnością oraz posiadanym, zarządzanym i administrowanym mieniem.
Na: Przedmiot ubezpieczenia
Ustawowa odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa oraz pozostającą w zbiegu
(deliktowo–kontraktową) jak również odpowiedzialność cywilną za produkt, (podmiotów
biorących w niniejszym postępowaniu z wyłączeniem spółki komunalnej) w związku z
prowadzoną przez nie działalnością oraz posiadanym, zarządzanym i administrowanym
mieniem.
Uzasadnienie: wątpliwości co do braku zapisu „ustawowej” sugerują zmiany zasad
odpowiedzialności.

Odpowiedź na pytanie 56
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ.
BYŁO
1. Przedmiot ubezpieczenia
odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa oraz pozostającą w zbiegu (deliktowo–
kontraktową) jak również odpowiedzialność cywilną za produkt, (podmiotów biorących w
niniejszym postępowaniu z wyłączeniem spółki komunalnej) w związku z prowadzoną przez
nie działalnością oraz posiadanym, zarządzanym i administrowanym mieniem.
JEST
1. Przedmiot ubezpieczenia
Ustawowa odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa oraz pozostającą w zbiegu
(deliktowo–kontraktową) jak również odpowiedzialność cywilną za produkt, (podmiotów
biorących w niniejszym postępowaniu z wyłączeniem spółki komunalnej) w związku z
prowadzoną przez nie działalnością oraz posiadanym, zarządzanym i administrowanym
mieniem.
Pytanie 57
b) W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o potwierdzenie,
że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:
1) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego
(lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też
na jego zlecenie lub rachunek);
2) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);
3) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania,
planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli,
opiniowaniu;
4) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi,
ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z
prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
5) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw
autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
6) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów,
poręczeń lub gwarancji;
7) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo
podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub
zaniechania czynności kontrolnych;
8) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
9) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z
nich;
10) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania,
racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
11) związane ze stosunkiem pracy;
12) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
13) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

Odpowiedź na pytanie 57
Zamawiający akceptuje następujące wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
czystych strat finansowych:
1) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego
(lub też na jego zlecenie lub rachunek);
2) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);
3) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania,
planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli,
opiniowaniu;
4) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi,
ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z
prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
5) wynikające z naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji,
prawa antymonopolowego;
6) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów,
poręczeń lub gwarancji;
7) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo
podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub
zaniechania czynności kontrolnych;
8) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
9) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania,
racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
10) związane ze stosunkiem pracy;
Pytanie 58
Ponadto, uprzejmie proszę o potwierdzenie, że żadna z jednostek występujących w niniejszym
postępowaniu nie zajmuje się przetwarzaniem odpadów, ani nie prowadzi czynnego
składowiska odpadów.
Odpowiedź na pytanie 58
Zamawiający potwierdza, że żadna z jednostek występujących w niniejszym postępowaniu
nie zajmuje się przetwarzaniem odpadów, ani nie prowadzi czynnego składowiska odpadów.
Pytanie 59
Ponadto, ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej proszę o potwierdzenie, że zgadzają się
Państwo z definicją wypadku ubezpieczeniowego:
wypadek ubezpieczeniowy - oznacza śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, uszkodzenie
lub zniszczenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości tj. wystąpienie skutków zdarzenia, za które
ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony, a w razie odpowiedniego rozszerzenia zakresu
ubezpieczenia - także wystąpienie czystej straty finansowej;
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie
ubezpieczenia,
1)
w razie wątpliwości w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia za datę
powstania wypadku ubezpieczeniowego przyjmuje się dzień, w którym po raz pierwszy
poszkodowany skontaktował się z lekarzem w związku z objawami, które są podstawą
roszczenia,

Za datę wystąpienia szkody seryjnej przyjmuje się datę wystąpienia pierwszego wypadku
ubezpieczeniowego.
Termin zgłaszania szkód: ustawowy.
Trigger; loss occurance
Odpowiedź na pytanie 59
Zamawiający akceptuje w/w treść wypadku ubezpieczeniowego.
Pytanie 60
W zakresie ubezpieczenia mienia uprzejmie proszę o potwierdzenie, że osuwanie oraz
zapadanie się ziemi powstałe wskutek działalności człowieka jest wyłączone.
Odpowiedź na pytanie 60
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami w SIWZ osuwanie oraz zapadanie się ziemi
powstałe wskutek działalności człowieka jest wyłączone.
Pytanie 61
W zakresie wszystkich zadań w ww. postępowaniu, uprzejmie proszę o potwierdzenie, że w
sprawach nieuregulowanych niniejszym postępowaniem zastosowanie maja ogólne warunki
ubezpieczenia wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 62
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych niniejszym postępowaniem
zastosowanie maja ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy.
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie części I – warunki fakultatywne w
ubezpieczeniu OC.
BYŁO
C. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - 20%.
Lp. Warunek fakultatywny
*
Liczba pkt.
Franszyza integralna w szkodach rzeczowych równa zero
10
A
Franszyza integralna w szkodach rzeczowych w wysokości 200 zł.
0
Włączenie do ochrony winy umyślnej w limicie 50 000 zł
30
B
Brak włączenia
0
C

Podwyższenie sumy gwarancyjnej do 1 000 000,00 zł

Brak podwyższenia
Włączenie ryzyka szkód osobowych, do naprawienia których
Ubezpieczający zobowiązany jest w oparciu o zasadę słuszności
D
Brak włączenia
RAZEM:
* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź

45
0
15
0

JEST
C. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - 20%.
Lp. Warunek fakultatywny
*
Liczba pkt.
Franszyza integralna w szkodach rzeczowych równa zero
10
A
Franszyza integralna w szkodach rzeczowych w wysokości 200 zł.
0
Włączenie do ochrony winy umyślnej w limicie 50 000 zł
30
B
Brak włączenia
0

C

Podwyższenie sumy gwarancyjnej do 2 000 000,00 zł

Brak podwyższenia
Włączenie ryzyka szkód osobowych, do naprawienia których
Ubezpieczający zobowiązany jest w oparciu o zasadę słuszności
D
Brak włączenia
RAZEM:
* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź

45
0
15
0

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
/-/
Bogdan Ciemiecki

