Biała Podlaska 25.09.2018r

Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Biała Podlaska
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami miejskimi
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Biała Podlaska
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami miejskimi przekazuję
poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.
DOTYCZY CZĘŚCI I
Pytanie 1. Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w treści
jn.:
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu
rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych
powodów.
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje
się
wyłącznie poniżej określone sytuacje:
1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz
założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 9 miesięcy trwania ochrony
ubezpieczeniowej do składki należnej za analogiczny okres – przekroczy 60%;
2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodujące brak możliwości spełnienia wymogów
umowy ubezpieczenia;
Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie
uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym
niż powyższy trybie.
Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się
należna i/lub wymagalna.
Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań
powstałych w okresie jej obowiązywania.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie
klauzuli wypowiedzenia umowy.
Pytanie 2. Odnośnie szkodowości podajemy aktualizację szkodowości wg stanu na dzień
17.08.2018. z polis zawartych dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska wraz z jej jednostkami
organizacyjnymi z okresem ubezpieczenia od 01.01.2017 r.:
Ilość szkód: 144
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DATA
REZERWA WYPŁATA
PODPRODUKT WYSTĄPIENIA SZKODOWA SZKODOWA OPIS

STATUS
LIKWIDACJI

FIRE_ALL RISK

zamknięta

2017-04-16

FIRE_ALL RISK

0

5 289

0

3 671

0

226

0

778

0

193

0

177

0

226

0

113

0

99

0

245

0

113

0

226

0

226

0

113

0

240

0

80

2017-12-23
FIRE_ALL RISK
2017-09-01
FIRE_ALL RISK
2017-06-28
FIRE_ALL RISK
FIRE_ALL RISK

2017-02-13
2017-06-29

FIRE_ALL RISK
2017-11-13
FIRE_ALL RISK
2017-05-15
FIRE_ALL RISK
2017-10-23
FIRE_ALL RISK
2017-01-02
FIRE_ALL RISK
2017-05-25
FIRE_ALL RISK
2017-06-12
FIRE_ALL RISK
2017-12-03
FIRE_ALL RISK
2017-11-23
FIRE_ALL RISK

2017-01-31

FIRE_ALL RISK
2017-01-31

Uszkodzenie latarni
Uszkodzony chodnik przy
sali gimnastycznej oraz
uszkodzona bieżnia przy
boisku
DEWASTACJA - wybicie
szyby
w
wiacie
przystankowej
W
wyniku
deszczu
nawalnego doszło do
zalania
budynku
przedszkola
Dewastacja
przez
nieznanego sprawcę pęknięta szyba zespolona
Dewastacja - uszkodzenie
szyby
wiaty
przystankowej
Dewastacja - uszkodzenie
szyby
w
wiacie
przystankowej
DEWASTACJA - wybicie
szyby
w
wiacie
przystankowej
Dewastacja - zniszczenie
szyby
wiaty
przystankowej
Wybicie szyby zespolonej
przez
nieznanych
sprawców
Dewastacja - uszkodzenie
szyby
w
wiacie
przystankowej
Wybicie
szyby
przystankowej
przez
nieznanych sprawców.
Dewastacja
szyby
w
wiacie przez nieznanych
sprawców
Dewastacja prz ez niez
nanych sprawców - z bita
sz
yba
w
wiacie
przystankowej.
Dewastacja - uszkodzenie
3
szyb
wiacie
przystankowej
Dewastacja - uszkodzenie
szyby
w
wiacie
przystankowej

zamknięta

zamknięta

zamknięta

zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta

zamknięta

zamknięta
zamknięta

2

FIRE_ALL RISK

0

99

0

216

0

80

0

226

0

3 717

0

226

0

133

0

0

0

289

0

226

0

177

0

574

0

5 289

0

226

0

0

0

99

0

0

2017-07-20
FIRE_ALL RISK
2017-06-26
FIRE_ALL RISK
FIRE_ALL RISK

2017-03-06
2017-10-30

FIRE_ALL RISK
2017-06-29
FIRE_ALL RISK

2017-09-22

FIRE_ALL RISK
2017-06-12
FIRE_ALL RISK

2017-12-15

FIRE_ALL RISK
2017-08-28
FIRE_ALL RISK
2017-10-19
FIRE_ALL RISK
2017-12-09
FIRE_ALL RISK
FIRE_ALL RISK

2017-03-21
2017-05-25

FIRE_ALL RISK
2017-05-17
FIRE_ALL RISK

2017-06-29

FIRE_ALL RISK
2017-05-25
FIRE_ALL RISK

2017-08-18

DEWASTACJA - wybicie
szyby
w
wiacie
przystankowej
DEWASTACJA - wybicie
szyby
w
wiacie
przystankowej
Dewastacja - uszkodzenie
szyby
w
wiacie
przystankowej
Uszkodzenie
wiaty
przystankowej
W wyniku gwałtownej
burzy oraz wyładowań
atmosferycznych doszło
do
przepięcia
i
uszkodzenia
kamery
monitoringu
DEWASTACJA - Wybicie
szyby
w
wiacie
przystankowej
DEWASTACJA - wybicie
szyby
w
wiacie
przystankowej
Uszkodzona część drogi
wewnętrznej
DEWASTACJA - wybicie
szyby
w
wiacie
przystankowej
Dewastacja - uszkodzenie
szyby
w
wiacie
przystankowej
Dewastacja prz ez niez
nanych
sprawcówwybicie sz yby w wiacie
prz ystankowej
Dewastacja - uszkodzenie
4
szyb
w
wiacie
przystankowej
Uszkodzenie
latarni
oświetlenia drogowego.
DEWASTACJA - wybicie
szyby
w
wiacie
przystankowej
W wyniku gwałtownej
wichury doszło do upadku
drzewa na budynek
Dewastacja - uszkodzenie
szyby
w
wiacie
przystankowej
Przepięcie.

zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta

zamknięta

zamknięta
zamknięta
odmowa
zamknięta
zamknięta

zamknięta

zamknięta
zamknięta
zamknięta
odmowa
zamknięta
odmowa

3

FIRE_ALL RISK

226

0

113

0

276

0

108

0

226

0

226

0

226

0

226

0

452

0

197

0

4 452

0

113

0

99

0

0

Uszkodzenie tableta

zamknięta

0

1 280

Uszkodzenie tableta

zamknięta

0

339

0

113

0

287

2017-03-28
FIRE_ALL RISK
2017-07-17
FIRE_ALL RISK
FIRE_ALL RISK

2017-03-21
2017-03-10

FIRE_ALL RISK
2017-08-28
FIRE_ALL RISK

2017-12-09

FIRE_ALL RISK
2017-09-01
FIRE_ALL RISK
FIRE_ALL RISK
FIRE_ALL RISK

2017-07-20
2017-05-12
2017-02-07

FIRE_ALL RISK
2017-06-28
FIRE_ALL RISK
FIRE_ALL RISK
FIRE_ALL RISK
EEI

2017-12-16
2017-10-17
2017-07-14
2017-07-14

FIRE_ALL RISK
2017-10-18
FIRE_ALL RISK
2017-06-12
FIRE_ALL RISK
2017-06-12

DEWASTACJA - wybicie
szyby
w
wiacie
przystankowej
DEWASTACJA - wybicie
szyby
w
wacie
przystankowej
Dewastacja - uszkodzenie
szyb
w
wiacie
przystankowej
Uszkodzenie szyby w
wiacie przystankowej
DEWASTACJA - wybicie
szyby
w
wiacie
przystankowej
Dewastacja
przez
nieznanych sprawców
DEWASTACJA - wybicie
szyby
w
wiacie
przystankowej
Dewastacja
wiaty
przystankowej.
DEWASTACJA - wbicie
szyby
w
wiacie
przystankowej
Uszkodzone 2 szyby w
wiacie przystankowej
W wyniku gwałtownej
burzy
oraz
deszczu
nawalnego doszło do
zalania
pomieszczeń
biblioteki mieszczącej się
w budynku
Dewastacja
szyby
przystankowej.
Dewastacja - uszkodzenie
szyby
w
wiacie
przystankowej PKP

0

zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta

zamknięta

zamknięta
zamknięta

Dewastacja - Wybicie 2
szt.
szyby
wiaty zamknięta
przystankowej
DEWASTACJA - wybicie
szyby
w
wiacie zamknięta
przystankowej
DEWASTACJA - wybicie
szyby
w
wiacie zamknięta
przystankowej
4

FIRE_ALL RISK

0

226

0

226

0

5 289

0

310

0

197

0

2 664

0

99

0

296

0

608

0

1 504

0

0

0

9 646

0

3 021

0

0

0

226

0

113

2017-09-18
FIRE_ALL RISK

2017-12-27

FIRE_ALL RISK
2017-09-12
FIRE_ALL RISK

2017-11-03

FIRE_ALL RISK
2017-06-12
FIRE_ALL RISK
2017-12-15
FIRE_ALL RISK
2017-06-12
FIRE_ALL RISK
FIRE_ALL RISK

2017-05-31
2017-01-09

FIRE_ALL RISK
2017-07-11
FIRE_ALL RISK
2017-06-30
FIRE_ALL RISK
2017-06-29
FIRE_ALL RISK
2017-06-28
FIRE_ALL RISK
2017-03-23
FIRE_ALL RISK
2018-02-19
FIRE_ALL RISK

2018-03-01

DEWASTACJA - wybicie
szyby
w
wiacie
przystankowej
Dewastacjaszyby
klejone.
Nieznany
sprawca
uszkodził
latarnię
oświetlenia drogowego.
Uszkodzenie
mieniaszyba
w
sali
gimnastycznej
DEWASTACJA - wbicie
szyby
w
wiacie
przystankowej
Uszkodzona część drogi
wewnętrznej
przy
budynku
DEWASTACJA - wybicie
szyby
w
wiacie
przystankowej
DEWASTACJA - wybicie
szyby
w
wiacie
przystankowej
Dewastacja i zniszczenie
ogrodzenia
wyniku
wyładowań
atmosferycznych doszło
do
przepięcia,
uszkodzeniu
uległa
kamera
zewnętrzna
monitoringu,
Uszkodzenie
studni
kanalizacyjnej
przy
budynku
W wyniku silnej wichury
doszło do upadku drzewa
na budynek
wyniku silnych opadów
deszczów
doszło
do
zalania
budynku
przedszkola.
nieznani
sprawcy
uszkodzili podbitkę z
desek drewnianych na
wypuście dachu
Dewastacja przez niez
nanych
sprawców
wybita sz yba w wiacie
prz ystankowej
Dewastacja
szyby
przystankowej.

zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta

zamknięta

odmowa
zamknięta

zamknięta

odmowa

zamknięta

zamknięta

5

FIRE_ALL RISK

0

4 006

0

408

0

254

0

113

0

340

0

1 050

0

156

0

113

0

3 597

0

452

0

76

0

113

0

226

0

113

700

0

0

482

0

113

2018-04-21
FIRE_ALL RISK
2018-03-16
FIRE_ALL RISK

2018-02-06

FIRE_ALL RISK
2018-03-12
FIRE_ALL RISK
FIRE_ALL RISK

2018-02-06
2018-02-14

FIRE_ALL RISK
2018-02-06
FIRE_ALL RISK

2018-01-08

FIRE_ALL RISK
2018-06-19
FIRE_ALL RISK

2018-02-26

FIRE_ALL RISK
2018-02-13
FIRE_ALL RISK
FIRE_ALL RISK
FIRE_ALL RISK

2018-01-19
2018-01-15
2018-01-29

FIRE_ALL RISK
2018-07-02
FIRE_ALL RISK

2018-02-20

FIRE_ALL RISK
2018-02-02

Zalane
dwa
stropy,
zabudowy
z
płyt
gipsowych,
panele
podłogowe, meble w
budynku
Wybita szyba w drzwiach
gabloty
na
sztandar
szkoły przez nieznanego
sprawcę.
Dewastacja
szyby
przystankowej.
Dewastacja
przez
nieznanych sprawców wybita szyba w wiacie
przystankowej
Dewastacja
wiaty
przystankowej.
Dewastacja- sz yba
Dewastacja prz ez niez
nanych sprawców sz yby
w wiacie przystankowej.
Dewastacja
szyby
przystankowej.
Dewastacja prz ez niez
nanych
sprawców
podpalenie kontenera na
śmieci, spalona drewniane
ogrodz enie
Dewastacja szyb w wiacie
przystankowej.
Uszkodzenie
szyby
podczas zajęć lekcyjnych z
wychowania fizycz nego,
Dewastacja
wiaty
przystankowej.
Dewastacja
przez
nieznanych sprawców
Dewastacja
szyby
przystankowej
przez
nieznanych sprawców.
Włamenie
do
pomieszczenia
gospodarczego, kradzież
wyposażenia.
Dewastacja
wiaty
przystankowej.
Dewastacja
przez
nieznanych sprawców wybita szyba w wiacie
przystankowej

zamknięta

zamknięta

zamknięta

zamknięta

zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta

zamknięta

zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta
zamknięta

otwarta

zamknięta

zamknięta

6

FIRE_ALL RISK

2018-02-26

EEI

256

0

3 595

0

2 004

0

2 522

0

48 027

5 000

0

Uszkodzenie pojazdu

otwarta

0

0

Uszkodzenie pojazdu

odmowa

2017-06-28
FIRE_ALL RISK
2017-02-20
FIRE_ALL RISK
2017-10-16

FIRE_ALL RISK
2018-05-09
OC
OC

2018-08-08
2018-01-19

OC

Dewastacja prz ez niez
nanych sprawców
Zalaniu uległo urządzenie
wielofunkcyjne laserowe
oraz
księgozbiór
z
górnych i dolnych półek
W wyniku przepięcia w
sieci elektrycznej doszło
do uszkodzenia zasilacza
awaryjnego UPS
Uszkodzenie
mienia.
Tablica wyników na hali
sportowo-widowiskowej.
Rozszczelnienie zaworu
spłuczce do toalety na 1
piętrze budynku - zalanie
7
pomieszczeń
na
parterze budynku oraz
piwnicy.

0

OC
OC
OC
OC
OC

2018-06-13
2018-05-26
2018-01-24
2018-01-14
2018-07-20
2018-01-08

OC

OC

2018-07-13
2018-05-15

zamknięta

zamknięta

zamknięta

15 000

0

OC- uraz ciała.

0

513

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

5 000

0

Uszkodzenie pojazdu

otwarta

0

4 820

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

0

0

Uszkodzenie pojazdu

odmowa

469

0

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

0

2 500

OC-Zalanie lokalu

zamknięta

15 000

0

OC- uraz ciała.

otwarta,
rezerwa
założona na
szkodę
odmówioną

2 439

0

Uszkodzenie pojazdu

otwarta

0

1 152

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

2018-01-20
OC

zamknięta

otwarta,
rezerwa
założona na
szkodę
odmówioną

2018-01-24
OC

zamknięta

7

OC
OC

2018-05-22
2018-05-22

OC

509

0

Uszkodzenie pojazdu

otwarta

283

0

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

15 000

0

OC- uraz ciała.

otwarta,
rezerwa
założona na
szkodę
odmówioną

0

458

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

0

776

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

6 306

0

Uszkodzenie pojazdu

otwarta

0

2 955

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

0

382

Uszkodzona skocznia do
zamknięta
skoku w dal.

0

569

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

0

457

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

2018-02-14
OC
OC
OC
OC
FIRE_ALL RISK
OC
OC

2018-04-01
2018-04-16
2018-07-05
2018-05-17
2017-12-23
2017-02-22
2017-08-16

OC

15 000

0

OC- uraz ciała.

otwarta,
rezerwa
założona na
szkodę
odmówioną

0

3 000

OC- uraz ciała.

zamknięta

0

289

Zniszczenie
okularów
korekcyjnych
podczas
zamknięta
lekcji
wychowania
fizycznego

0

1 121

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

0

1 284

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

0

5 915

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

0

660

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

0

22 106

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

0

0

Uszkodzenie pojazdu

odmowa

2017-08-21
OC

2017-02-15

OC
2017-04-26
OC
OC
OC
OC
OC
OC

2017-06-30
2017-02-19
2017-10-27
2017-08-31
2017-04-15
2017-06-29

8

OC

2017-07-06

OC

0

562

Uszkodzenie pojazdu

0

OC- uraz ciała.

15 000

0

OC- uraz ciała.

0

0

Uszkodzenie motocykla

odmowa

2017-12-21
OC

2017-08-07

OC

15 000

0

OC- uraz ciała.

otwarta,
rezerwa
założona na
szkodę
odmówioną

0

856

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

2017-01-28
OC

2017-06-05

OC

0

OC- uraz ciała.

30 000

0

OC- uraz ciała.

0

0

Uszkodzenie pojazdu

odmowa

0

542

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

2017-04-28
OC
OC

2017-08-19
2017-04-20

OC

15 000

0

OC- uraz ciała.

otwarta,
rezerwa
założona na
szkodę
odmówioną

0

249

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

0

0

Uszkodzenie pojazdu

odmowa

0

17 035

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

0

0

Uszkodzenie pojazdu

odmowa

0

2 029

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

2017-02-09
OC
OC
OC
OC
OC

2017-03-17
2017-05-25
2017-03-17
2017-10-11
2017-06-16

otwarta,
rezerwa
założona na
szkodę
odmówioną
otwarta,
rezerwa
założona na
szkodę
odmówioną

8 000
2017-08-07

OC

otwarta,
rezerwa
założona na
szkodę
odmówioną
otwarta,
rezerwa
założona na
szkodę
odmówioną

15 000
2017-02-09

OC

zamknięta

9

OC
OC
OC

2017-02-21
2017-10-21
2017-08-30

OC

0

80

Uszkodzenie pojazdu

zamknięta

0

0

Uszkodzenie pojazdu

odmowa

0

540

Uszkodzenie roweru
silnikiem spalinowym.

z

15 000

0

OC- uraz ciała.

otwarta,
rezerwa
założona na
szkodę
odmówioną
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Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego udostępnia szkodowość zgodnie z pytaniem nr
2 w oddzielnym załączniku „ załącznik nr 1 do wyjaśnień nr 2 szkodowość”
Pytanie 3. Jaka jest najwyższa wartość pojedynczej lokalizacji i która to lokalizacja tj. jaka
wartość budynków wraz ze znajdującym się tam pozostałym mieniem, sprzętem elektronicznym
(PML)?
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że największa suma ubezpieczenia
środków trwałych w jednej lokalizacji znajduje się w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 4 i wynosi prawie 30 mln. zł.
Pytanie 4: Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie przez Zamawiającego, że
limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka określone w
SIWZ ulegają redukcji każdorazowo po wypłacie odszkodowania.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że limity odpowiedzialności oraz
sumy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka określone w SIWZ ulegają redukcji
każdorazowo po wypłacie odszkodowania
Pytanie 5: Jeżeli intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną jakichkolwiek napowietrznych
linii przesyłowych, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie iż mienie takie poza
ubezpieczonymi lokalizacjami jest obejmowane ochroną do 300m od granicy ubezpieczanej
nieruchomości
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Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ instalacje
zewnętrzne i wewnętrzne infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej,
gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej) i teletechnicznej (telefonicznej, teleinformatycznej i
informatycznej, światłowodowej, domofonowej, antenowej, alarmowej, kamery), linie elektryczne wraz
ze stacjami transformatorowo - rozdzielczymi oraz linie naziemne, podziemne i ich wyposażenie, jeżeli
służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności i stanowią
jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym w jego posiadaniu i znajdują się w odległości nie
większej niż 300 m od ubezpieczanych budynków i budowli.
Pytanie 6: Zwracamy się z wnioskiem o informację jaka jest wartość publicznej infrastruktury
drogowej, mostowej (w tym drogi publiczne, mosty, wiadukty, tunele itp.) zgłoszonej do
ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko?
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że infrastruktura drogowa
zgłoszona do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko obejmuje tylko drogi i
chodniki wewnętrzne oraz dojazdowe.
Ubezpieczyciel odpowiada do sumy ubezpieczenia: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia
Pytanie 7: Odnośnie ryzyka terroryzmu - prosimy o akceptację wyłączenia w ramach ryzyka
terroryzmu ataku biologicznego, chemicznego oraz nuklearnego.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że ryzyko terroryzmu jest wykazane w
SIWZ jako klauzula fakultatywna.
Pytanie 8: Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach Części I zamówienia nie obejmuje się ochroną
mienia i działalności Zamawiającego oraz ubezpieczonych jednostek organizacyjnych
polegających na posiadaniu, zarządzaniu lub administrowaniu składowiskiem odpadów,
spalarni odpadów, sortowni itp.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w ramach Części I zamówienia
nie obejmuje się ochroną mienia i działalności Zamawiającego oraz ubezpieczonych
jednostek organizacyjnych polegających na posiadaniu, zarządzaniu lub administrowaniu
składowiskiem odpadów, spalarni odpadów, sortowni itp.
Pytanie 9: Prośba o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie
będą miały właściwe ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w kwestiach nieuregulowanych
w SIWZ, w umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź
szczególne warunki wybranego Wykonawcy, przy czym tylko takie zapisy uznaje się za
dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Pytanie 10: Wnioskujemy o wprowadzenie w odniesieniu do jakiejkolwiek publicznej
infrastruktury drogowo- mostowej (ulice, oświetlenie, inna przydrogowa infrastruktura,
wiadukty, kładki, estakady itd.) odpowiedzialności na ryzykach nazwanych - zakresem ochrony
objęte są szkody powstałe na skutek następujących zdarzeń:
1. Deszcze nawalny- opady deszczu o współczynniku co najmniej 4, co powinno zostać
potwierdzone ustaleniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku
możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód
świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego.
2. Dym i sadza- niszczące oddziaływanie dumy i sadzy powstałych w procesie spalania.
3. Grad- opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu,
4. Kolizja- bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego,
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elektronicznego, maszyny budowlanej lub taboru szynowego. Do uderzenia pojazdu zalicza
się również uderzenie przez przewożony ładunek, który wypadł z pojazdu. Zakres
ubezpieczenia nie obejmuje uszkodzeń pojazdu.
5. Lawina- gwałtowne zsuwanie się lub staczania ze zboczy górskich mas śniegu, lodu,
kamieni skał lub błota.
6. Napór lodu i śniegu- niszczące oddziaływanie nagromadzonego śniegu lub lodu na
elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków i budowli oraz obsunięcia się
nagromadzonej masy śniegu lub lodu z dachu.
7. Osunięcie się ziemi- ruch ziemi, kamieni lub bloków skalnych na stokach
niespowodowany działalnością człowieka.
8. Pękanie rur- uszkodzenie w wyniku zamarznięcia przewodów, urządzeń wodociągowych
wodnokanalizacyjnych, technologicznych, gaśniczych znajdujących się wewnątrz
ubezpieczanego budynku.
9. Powódź- zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących
lub zbiornikach wód stojących, sztucznych lub naturalnych, na skutek:
9.1 nadmiernych opadów atmosferycznych,
9.2 spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych lub pofałdowanych,
9.3 topnienia kry lodowej lub tworzenia się zatorów lodowych,
9.4 sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych,
10. Pożar- ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i
rozprzestrzenił się o własnej sile.
11. Trzęsienie ziemi- naturalne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane procesami
geofizycznymi zachodzącymi wewnątrz skorupy ziemskiej.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany
treści SIWZ w zapytywanym zakresie oraz informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia
publicznej infrastruktury drogowo- mostowej (ulice, inna przy drogowa infrastruktura,
wiadukty, kładki, estakady itd.). Do zgłoszenia zostało wykazane oświetlenie zgodnie z
załącznikiem nr 1 f zakładka nr 1.
Pytanie 11. Dla ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego prosimy o przedstawienie
szczegółowych danych szkodowych uwzględniających lata 2013-2017 (co najmniej 5 ostatnich
lat):
Rodzaj i przyczynę szkody,
Status szkody (utworzona rezerwa / wypłacone odszkodowania / odmowa),
Wysokość poszczególnej szkody z uwzględnieniem ewentualnej franszyzy wynikającej z
umowy ubezpieczenia,
W SIWZ podano tylko szkody od 2015 roku.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że udało się uzyskać informacje o
szkodowości od roku 2013 jest ona wykazana w oddzielnych załącznikach „ załącznik nr 2
i nr 3 do wyjaśnień nr 2 szkodowość”
Pytanie 12: W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonej w pkt. 4.4. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podejmowaniem czynności
inwestora – zwracamy się prośbą o podanie jakie inwestycje o wartości powyżej 1.000.000 zł
planuje Zamawiający przeprowadzać w okresie trwania umowy, oraz o informację nt. rodzaju
tych inwestycji (charakter, przeznaczenie, ilość, itp.)
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie jest w stanie podać informacji
o planowanych inwestycjach przed uchwaleniem budżetu na 2019r.
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Pytanie 13: W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonej w pkt. 4.11.
odpowiedzialność cywilną za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek
wadliwości produktów dostarczonych przez ubezpieczonego (w tym poprzez
zmieszanie/połączenie) – prosimy o wskazanie jakich produktów ma dotyczyć wskazane
pokrycie?
Wykonawca wyjaśnia, iż pokrycie takie zgodnie z praktyką rynkową dedykowane jest
producentom półproduktów, które to półprodukty są następnie przetwarzane przez
producentów wyrobów finalnych – czy Ubezpieczeni w ramach niniejszego programu są
producentami półproduktów w tym znaczeniu, jeśli tak prosimy o wskazanie których
Ubezpieczonych to dotyczy oraz jakiego rodzaju półprodukty wprowadzają one do obrotu.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną zakres ochrony
dotyczy Zakładu Produkcyjno – Handlowego ” Zieleń” Sp. z o.o., który uprawia rośliny,
prowadząc m.in. działalność usługową związaną z produkcją roślin.
Pytanie 14. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonej w pkt. 4.19.
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami
publicznymi i wewnętrznymi oraz parkingami - prosimy o wyszczególnienie kategorii dróg,
którymi zarządza Ubezpieczony (klasa/kategoria drogi, łącza ilość kilometrów w rozbiciu na
poszczególne klasy/kategorie, mosty o łącznej długości powyżej 250m – długość od przęsła do
przęsła).
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do wyjaśnień nr 2.
Pytanie 15: W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonej w pkt. 4.21.
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez zamieszkujących mieszkania chronione
jeśli ubezpieczającemu/ ubezpieczonemu zostanie przypisana odpowiedzialność – zwracamy się
z wnioskiem o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „mieszkania chronione”, oraz kto
użytkuje te mieszkania, i na podstawie jakiej umowy.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że mieszkania chronione są
zamieszkiwane przez osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek,
niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym
życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej
opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę
zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który
uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być
przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam
przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub
zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione
zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze
społecznością lokalną.
Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną
pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.
Mieszkanie chronione, znajduje się na ul. Kopernika, obecnie jest czasowe zamieszkałe.
Pytanie 16. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonej w pkt. 4.23.
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez ratowników zatrudnionych na
kąpieliskach i pływalniach – prosimy o informację ilu obiektów dotyczy to rozszerzenie oraz
jakie są to obiekty.
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną ratownicy są zatrudnieni na
pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kraszewskiego 1 jest zatrudnionych 5
ratowników.
Pytanie 17. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonej w pkt. 4.34.
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu
ubezpieczonemu, wnioskujemy o doprecyzowanie SIWZ przez potwierdzenie że ochrona w tym
zakresie nie dot. rozszerzenia opisanego w punkcie 6.2.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ochrony został rozszerzony o szkody
wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych jedną
umową ubezpieczenia w tym, jednostki organizacyjne i instytucje kultury oraz wybrane
spółki wymienione w SIWZ. Rozszerzenie nie obowiązuje do rozszerzenia w punkcie 6.2
SIWZ.
Pytanie 18. Dot. 4.38. odpowiedzialność z tytułu posiadania lądowiska, z wyłączeniem
działalności obsługi naziemnej i z wyłączeniem operatora portu lotniczego - czy lądowisko jest
użytkowane?
Prosimy o wskazanie kto jest operatorem lądowiska?
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że lądowisko jest użytkowane a
operatorem lądowiska jest AEROKLUB Polskie Linie Lotnicze oraz BB AERO Rybnik,
którzy posiadają zawarte polisy odpowiedzialności cywilnej.
Pytanie 19. Dot. 4.42. odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone z tytułu organizacji,
współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych,
sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających
ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów – prosimy o wskazanie ilu imprez o ilości uczestników powyżej 5.000
spodziewa się Ubezpieczony w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że imprez z ilością uczestników
powyżej 5000 Zamawiający w okresie ubezpieczenia na chwilę obecną nie spodziewa się
organizować.
Pytanie 20. Dot. 4.42. - szkody spowodowane pokazem sztucznych ogni itp. do limitu rocznego w
wysokości 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
Kto wykonuje te pokazy? Czy profesjonalna firma zewnętrzna? Czy Zamawiający wymaga
posiadania i okazania polis OC?
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w przypadku imprez z pokazem
sztucznych ogni Zamawiający korzysta z usług profesjonalnej firmy zewnętrznej i
wymaga posiadania i okazania polisy OC.
Pytanie 21. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – zwracamy się z wnioskiem
o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych na poziomie 5 % wartości
szkody, nie mniej niż 1.000 PLN.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej dla czystych strat finansowych na poziomie 5 % wartości szkody, nie mniej
niż 1.000 PLN.
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Pytanie 22. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 1.000 PLN w
każdej szkodzie dla ryzyka określonego w punkcie 4.19. ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej na poziomie 1.000 PLN w każdej szkodzie dla ryzyka określonego w punkcie
5.19. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC zarządcy drogi).
Pytanie 23. Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, prosimy o przedstawienie
szczegółowych danych szkodowych uwzględniających okres co najmniej 5 ostatnich pełnych lat
(od 2013 do 2017)
Rodzaj i przyczynę szkody,
Status szkody (utworzona rezerwa / wypłacone odszkodowania / odmowa),
Wysokość poszczególnej szkody z uwzględnieniem ewentualnej franszyzy wynikającej z
umowy ubezpieczenia,
W SIWZ podano tylko szkodowość od 2015 r.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11
Pytanie 24. Czy utrzymanie dróg jest zlecane firmom zewnętrznym, a jeżeli tak to czy
wymagane jest posiadanie stosownego ubezpieczenia OC i na jaką wartość?
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że utrzymanie dróg jest zlecane
firmom zewnętrznym wyłanianym corocznie w drodze postępowania przetargowego.
Wymagane jest posiadanie stosownego ubezpieczenia OC z minimalną sumą gwarancyjną
300 000,00 zł
Pytanie 25. Wnioskujemy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego programu intencją
Zamawiającego nie jest obejmowanie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz
działalności medycznej / świadczenia usług medycznych.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w ramach niniejszego programu
intencją Zamawiającego nie jest obejmowanie odpowiedzialności cywilnej podmiotu
leczniczego oraz działalności medycznej / świadczenia usług medycznych.
Pytanie 26. Prosimy o podanie wysokości funduszu remontowego w 2017 roku w odniesieniu
do dróg zarządzanych/administrowanych przez Ubezpieczonego.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że fundusz remontowy w roku 2017
wyniósł ponad 4,3 mln zł.
Pytanie 27. Prosimy o podanie wysokości planowanego funduszu remontowego na 2018 rok w
odniesieniu do dróg zarządzanych/administrowanych przez Ubezpieczonego,
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że planowany fundusz remontowy
na rok 2018 w odniesieniu do remontów, modernizacji i przebudowy dróg zarządzanych
/ administrowanych oraz chodników i ścieżek wynosi ponad 23 mln zł.
Pytanie 28. Prosimy o potwierdzenie w jaki sposób Ubezpieczony zarządza drogami (jaki jest
czas reakcji na stwierdzone zagrożenie na drodze, np. konar na jezdni, ubytek, jak często
wykonywane są objazdy, na podstawie których kontroluje się stan dróg, czy Ubezpieczony
powierza zarządzanie drogami niezależnemu podwykonawcy).
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Odpowiedź: Przeglądy dróg odbywają się zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Biała Podlaska i prowadzony jest Dziennik Objazdu Dróg. Działania zmierzające do
usunięcia zagrożenia podejmowane są natychmiast po stwierdzeniu lub otrzymaniu
zgłoszenia, że takie istnieje. Niebezpieczne miejsca są likwidowane (np. naprawa
uszkodzonej nawierzchni), a także w razie konieczności odpowiednio wcześniej
oznakowane poprzez ustawianie stosownych znaków. Ubezpieczony powierza
zarządzania drogami niezależnemu podwykonawcy.
Pytanie 29. Odnośnie OC Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. prosimy o
informacje odnośnie samej infrastruktury i jej stanie technicznym:
a. źródła wody: studnie głębinowe, zbiorniki wody powierzchniowej – sztuczne
zbiorniki lub rzeki,
b. konsumpcja wody min i max dla poszczególnych okresów (w zależności od
sezonowości, pory roku – okres zimowy i letni),
c. długość km sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej (jeśli dostępny – mały
schemat połączeń magistralnych – głównie pokazujący ich pętlowy charakter),
d. długość wodociągowych rur z podaniem kategorii wiekowej,
e. ile mamy rur z azbestem,
f. co do systemu kanalizacji:
 rodzaj system: grawitacyjny, pompowy, mieszany,
 jak często są przeprowadzane inspekcje stanu szczelności systemu,
 czy system kanalizacji obejmuje również kanalizację burzową,
 czy oczyszczalnia przyjmuje również ścieki przemysłowe,
2. informacje o remontach w ostatnich 3 latach, planowanych nakładach na modernizację
infrastruktury w najbliższych okresach (24 m-ce),
3. dane dot. oczyszczalni: stan techniczny?
Odpowiedź:
Dane o Infrastrukturze Bialskich Wodociągów i Kanalizacji
Źródła wody.
Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” korzysta z ujęć wód poziemnych.
Woda ujmowana jest z 15 studni głębinowych.
Konsumpcja wody.
W roku 2017 pobrano z ujęć 2 553 758 m3 wody.
Średniodobowy pobór wody wynosił: minimalny - 6 506m3 w miesiącu styczniu,
maksymalny 7 589m3 w miesiącu sierpniu.
Długość sieci na koniec roku 2017 wynosiła :
Wodociągowej - 194,4 km, w tym magistralnej 5,7 km,
Kanalizacji ściekowej - 178,1 km,
Kanalizacji deszczowej - 52,0 km
Struktura wiekowa sieci wodociągowej :
do 10 lat
- 33,0 km,
11-25 lat
- 94,1 km,
26- 50 lat
- 59,0 km
Powyżej 50 lat - 8,3 km.
Sieci wodociągowej wykonanej z rur azbesto-cementowych jest 4,4 km.
Funkcjonuje system kanalizacji rozdzielczej, oddzielna kanalizacja ściekowa, oddzielna
kanalizacja deszczowa.
Kanalizacja ściekowa funkcjonuje w systemie grawitacyjnym z lokalnymi
przepompowniami ścieków.
Sieć kanalizacji ściekowej poddawana jest regularnemu czyszczeniu i modernizacji.
Raz w tygodniu dokonywane są przeglądy tej sieci.
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Stan oczyszczalni – dobry.
Czas niezbędny do restytucji flory bakteryjnej w głównych obiektach-nie dotyczy
DOTYCZY CZĘŚCI III:
Pytanie 30. Co jest magazynowane w Budynku magazyn – Żeromskiego 5?
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną w budynku
przy ul. Żeromskiego nic nie jest magazynowane. Nazwa budynku pozostała po
magazynowaniu w latach poprzednich materiałów budowlanych niezbędnych do
remontów.
Pytanie 31. Jakie usługi są prowadzone w poszczególnych lokalach usługowych – własnych i
obcych?
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w poszczególnych lokalach
usługowych – własnych i obcych jest prowadzona działalność handlowa, usługowa i
administracyjna.
Pytanie 32 : Czy wśród deklarowanych budynków do ubezpieczenia są pustostany?
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia
pustostanów.
Pytanie 33: Jakie były przyczyny szkód?
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przyczyny szkód zostały
wskazane w załączniku nr 4 do wyjaśnień nr 2 do SIWZ.
DOTYCZY CZĘŚCI II I III
Dla zadania nr III Ubezpieczenie majątku Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. zo.o.
Pytanie 34. W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wyłączenie z odpowiedzialności
budynków o konstrukcji ścian drewnianej lub wnioskujemy o wprowadzenie limitu w systemie I
ryzyka na budynki o konstrukcji drewnianej w wysokości 100.000 na jedno i wszystkie
zdarzenia
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z
odpowiedzialności budynków o konstrukcji ścian drewnianej i nie wyraża zgody na
wprowadzenie limitu w systemie I ryzyka na budynki o konstrukcji drewnianej w
wysokości 100.000 na jedno i wszystkie zdarzenia
Dla Zadania II Ubezpieczenie majątku Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan”
Sp.zo.o. w Białej Podlaskiej
Pytanie 35. Prosimy o podanie informacji o podanie wartości majątku sortowni śmieci –zakładu
zagospodarowania odpadami ( wartość budynków i budowli, wyposażenia, urządzeń itd.)
Odpowiedź:
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Środki trwałe znajdujące się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów

Gru
pa Nazwa grupy
Grunty
I
Budynki
II
Obiekty inżynierii lądowej
III Kotły i maszyny energetyczne

Wartość
początkowa
środków
trwałych w zł
1 258 536,95
16 462 312,85
17 901 315,56
861 411,23

IV

Maszyny, urządzenia ogólnego
zastosowania
2 952 171,93

V
VI
VII

Maszyny, urządzenia i aparaty
specjalistyczne
3 141 841,00
Urządzenia techniczne
35 737 108,35
Środki transportu
3 111 247,30

Narzędzia,
przyrządy,
VIII ruchomości i wyposażenie
318 976,36
IX

Wartości niematerialne i prawne 71 71 209,72
RAZEM
81 826 131,25

Pytanie 36. wnioskujemy o zmianę dwuletniego postępowania przetargowego na roczne
postępowanie lub wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści jak poniżej
„Klauzula wypowiedzenia
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzula postanowień umowa
ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczyciela z 2—miesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego 12-to miesięcznego okresu rozliczeniowego,
przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów za które
uznaje się wyłącznie:
1) Niemożliwość uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego przedmiotu
ubezpieczenia
2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego
3) Przekroczenie 40% wskaźnika szkodowości rozumianego jako stosunek sumy
wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone zaistniałe w pierwszym okresie
ubezpieczenia i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w pierwszym okresie
ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej
staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów z pierwszego okresu
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie
wprowadzenie zmian w treści SIWZ do II i III części zamówienia.

wyraża

zgody

na
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Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej”
Pytanie 37. Dla zakładu zagospodarowania odpadami wnioskujemy w mieniu od wszystkich
ryzyk o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5mln zł
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego
wprowadzenie powyższego limitu.

informuje,

że

nie

wyraża

zgody

na

Pytanie 38. Dla zakładu zagospodarowania odpadami wnioskujemy w mieniu od wszystkich
ryzyk ,dla ryzyk pożar, wybuch ,eksplozja, dym, sadza wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej w wysokości 20% wartości szkody nie mniej niż 300.000zł
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

informuje,

że

nie

wyraża

zgody

na

Pytanie 39. Czy wśród przedmiotów ubezpieczenia znajdują się instalacje baterii słonecznych
(tzw. instalacje solarne)/fotowoltaiczne należy pozyskać informacje dodatkowe:
a) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do
produkcji prądu),
b) czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez specjalistyczną firmę,
c) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu roku, opis
szkód,
d) jeśli w przedmiocie ubezpieczenia znajdują się instalacje solarne lub fotowoltaiczne
wnioskujemy o przesunięcie instalacji solarnych/fotowoltaicznych do odrębnego zadania w
SIWZ.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie posiada i nie wykazał do
ubezpieczenia instalacji solarnych.
Dla zadania nr II zamówienia Ubezpieczenie majątku Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „WodKan” Sp.zo.o. w Białej Podlaskiej
Pytanie 40. Dla zadania II prosimy o odniesienie się klienta na piśmie do zaleceń do
przekazanego raportu polustracyjnego z informacją o realizacji wszystkich zaleceń wskazanych
w raporcie.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że odniesienie się Klienta do zaleceń
do przekazanego raportu polustracyjnego są zawarte w załączniku nr 5 do wyjaśnień nr 2
Pytanie 41. Wnioskujemy o zaaktualizowanie szkodowości za lata 2015-2018 dla każdego
rodzaju ubezpieczenia na dzień 20.09.2018r. Dla każdego rodzaju ubezpieczenia oprócz
wartości wypłaconych odszkodowań prosimy również podać w poszczególnych latach ilość
szkód
Odpowiedź: Zaktualizowana szkodowość:
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1. BIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA „WOD KAN” SP. ZO.O.
Część
zamówienia Ryzyko
w SIWZ

II część

2015

2016

2017

Mienie
od 35 562,14 zł
BRAK
wszystkich ryzyk (ilość szkód 1)

BRAK

Sprzęt
elektroniczny

BRAK

BRAK

BRAK

2018

17 124,60 zł
(1 szkoda)
BRAK

2. ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. ZO.O.
Część
zamówienia Ryzyko
w SIWZ

2015

2016

2017

2018

30 785,75 zł
630,06 zł
635,77 zł
Mienie
od 5 430,87 zł
szkód
(ilość szkód
wszystkich ryzyk (ilość szkód 9) (ilość
(ilość szkód 1)
10)
1)
III część

Sprzęt
elektroniczny

15 830,45 zł
(ilość szkód 9)

39 515,26 zł
(ilość
14)

24 622,95 zł

szkód (ilość
13)

9 325,72 zł

szkód (ilość szkód
3)

7 030,43 zł
1 059,56 zł
Odpowiedzialność 3 684,48 zł
BRAK
cywilna
(ilość szkód 2) (ilość szkód 2) (ilość szkód 2)
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