Lublin, dnia 26.06.2018 r.
Wykonawcy (wszyscy)
Wyjaśnienia do treści SIWZ
dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Chełmie.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Chełmie, na podstawie art. 38 ust.
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017
poz. 1579 z późn. zm.) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz
o udzielanych na nie odpowiedziach.
L.p.

Pytanie

Odpowiedź

W związku z koniecznością prawidłowej realizacji usługi określonej w SIWZ prosimy o udzielenie informacji
na podane poniżej zapytania:

1.

2.

3.

4.

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach
nieuregulowanych w zapytaniu zastosowanie mają
przepisy
prawa
oraz
Ogólne
Warunki
Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU
wskazują
przesłanki
wyłączające
bądź
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela
to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający
włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w
niniejszej zapytaniu.
Prosimy o potwierdzenie, że poza wyłączeniami
odpowiedzialności
ubezpieczyciela
wymienionymi w SIWZ obowiązują także
wyłączenia znajdujące się w OWU Wykonawcy o
ile nie zostały wprost objęte zakresem ochrony
opisanym w SIWZ.
Prosimy o podanie wartości tymczasowych
obiektów
budowlanych
zgłoszonych
do
ubezpieczenia.
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki
zlokalizowane są pod adresem: 22-100 Chełm, ul.
Towarowa 7 i 8.
Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie osób
trzecich jest przedmiotem ubezpieczenia.

5.

6.

7.

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający
posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy
potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa
budowlanego).
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje
są sprawne oraz poddawane są regularnym
przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co
potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w
sprawach
nieuregulowanych
w
SIWZ
zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne
Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU
wskazują
przesłanki
wyłączające
bądź
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela
to mają one zastosowanie, tylko wtedy jeśli
Zamawiający włączył je wprost do zakresu
ubezpieczenia w SIWZ.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że poza
wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela
wymienionymi w SIWZ obowiązują także
wyłączenia znajdujące się w OWU Wykonawcy o
ile nie zostały wprost objęte zakresem ochrony
opisanym w SIWZ.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na
chwilę obecną nie posiada tymczasowych
obiektów budowlanych.
Pełnomocnik zamawiającego potwierdza, że
wszystkie budynki wskazane w SIWZ
zlokalizowane są pod adresem: 22-100 Chełm, ul.
Towarowa 7 i 8.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na
chwile obecną Zamawiający nie użytkuje mienia
osób trzecich ale niewykluczone że w trackie
realizacji zamówienia z uwagi na bieżąca
działalność będzie takowego używał (mogą to być
np.: maszyny, urządzenia).
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
Zamawiający przestrzega przepisów prawa w
związku z powyższym posiada przeglądy
wymagane prawem w tym Prawem budowlanym.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
instalacje znajdujące się w nieruchomościach
Zamawiającego są sprawne oraz poddawane
regularnym przeglądom wynikającym z przepisów

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,
sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i
8.
badania bez uwag; w przeciwnym wypadku
prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie
spełniających powyższego warunku wraz z
określeniem przyczyny.
Prosimy o udzielenie informacji czy w okresie
ostatnich 25 lat w miejscach ubezpieczenia
wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia.
9. Jeśli tak, prosimy o podanie wysokości szkód i
udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania
przez Zamawiającego mające na celu istotne
obniżenie ryzyka powodziowego w przyszłości.
Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie
zostały zgłoszone budynki i budowle z palnym
pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma,
10. trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki,
etc.
Prosimy o potwierdzenie, że koszty akcji gaśniczej
i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub
odgruzowywania, prowadzonej w związku z
zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym
ochroną ubezpieczeniową, a także prowadzonej w
związku ze zdarzeniem losowym, zaistniałym w
11.
mieniu osób trzecich będą pokrywane w ramach
sumy ubezpieczenia. W przeciwnym razie prosimy
o ustalenie limitu dla ww. kosztów.

Prosimy o wskazanie jakie mienie jest
przechowywane/składowane na zewnątrz i jaka
jest jego wartość.
12.

13.

Prosimy o wskazanie w jaki sposób jest
zabezpieczone
mienie
przechowywane/składowane na zewnątrz.

Prosimy o wyłączenie z zakresu terytorialnego w
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Nowej
14. Zelandii.

prawa, co potwierdzone
stosownymi dokumentami.

jest

każdorazowo

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa, sprawne
oraz posiadają
aktualne przeglądy.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w
okresie ostatnich 25 lat w miejscu ubezpieczenia
nie wystąpiły szkody powodziowe oraz
podtopienia

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że do
ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki i
budowle z palnym pokryciem dachowym. Ponadto
Pełnomocnik Zamawiającego przypomina, że w
Załączniku Nr 1c do SIWZ została wskazana
struktura nieruchomości dla których zamawiający
oczekuje ochrony ubezpieczeniowej.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
koszty akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym
rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania,
prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem
losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową, a
także prowadzonej w związku ze zdarzeniem
losowym, zaistniałym w mieniu osób trzecich będą
pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.
Ponadto
pełnomocnik
przypomina,
że
zastosowanie mają także limity wskazane w
Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie oraz
Klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych.
Pełnomocnik zamawiającego informuje, że
przechowywane/składowane na zewnątrz mienie
stanowią wyłącznie bieżące, minimalne zapasy
magazynowe
(materiały
budowlane
typu
krawężniki, obrzeża, kostka brukowa, kruszywa
do produkcji itp.) o wartości w granicach od 400
do 800 tys. zł .
Mienie ruchome (sprzęt i środki transportu) wg
wykazów przedstawionych w Załączniku Nr 1c do
SIWZ.
Pełnomocnik zamawiającego informuje, że mienie
przechowywane/składowane
na
zewnątrz.
Znajduje się na terenie ogrodzonego magazynu,
zabezpieczonego zamykaną na kłódki bramą, z
wewnętrznym monitoringiem i całodobowym
dozorem.
Pełnomocnik zamawiającego dokonuje zmiany
treści SIWZ poprzez dookreślenie w pkt. 2 Zakres
terytorialny ubezpieczenia Odpowiedzialności
Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i
posiadanego mienia poprzez wyłączenie z zakresu

15.

16.

17.

18.

19.

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
prosimy o ustalenie jednego wspólnego podlimitu
w wysokości 500 000 zł na jedno i na wszystkie
wypadku ubezpieczeniowe w każdym rocznym
okresie ubezpieczenia na:
a) odpowiedzialność
cywilną
za
szkody
wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez
jego zanieczyszczenie, z podlimitem 200 000,00 zł
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
b) włączenie odpowiedzialności za szkody
wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji,
wycieku lub innej formy przedostawania się do
powietrza, wody i gruntu jakichkolwiek substancji
niebezpiecznych z podlimitem 500 000 zł na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym
rocznym okresie ubezpieczenia
Prosimy o podanie dodatkowych informacji do
ubezpieczenia OC za produkt:
a) rodzaj produktów obejmowanych ochroną,
b) w jakiej branży, do czego produkty są
używane, czy są dalej przetwarzane,
montowane
w
innych
produktach
końcowych, etc.,
c) czy
Zamawiający
jest
producentem,
sprzedawcą, importerem produktu (z jakiego
kraju importuje, czy jest wyłącznym
dystrybutorem na teren RP),
d) czy i jakie certyfikaty jakości oraz system
kontroli jakości posiadają produkty,
e) czy Zamawiający ma własne laboratorium, w
którym jest prowadzona kontrola jakości,
f) czy zamawiający eksportuje produkty, to jaki
procent przychodu stanowi eksport, jakie
produkty eksportuje i do jakich krajów.
Z uwagi na zgłoszenie do ubezpieczenia
działalności
związanej
z
wynajmem
i
zarządzaniem nieruchomościami prosimy o
udzielenie
informacji
czy
Zamawiający
wynajmuje pomieszczenia innym podmiotom?
Jeśli tak prosimy o podanie kto jest najemcą i jaka
jest prowadzona działalność.
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony
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,
utylizowaniem,
spalaniem,
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich
przetwarzaniem.
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w żadnym aspekcie

obszaru Nowej Zelandii. W związku z powyższym
nadaje pkt. 2 nowe brzmienie o treści:
„2. Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP,
a w przypadku podróży zagranicznych i wycieczek
teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady,
Australii i Nowej Zelandii.”
Pełnomocnik Zamawiającego wprowadza jeden
wspólny podlimit w części I. Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej, pkt. 3. Wymagany
zakres ubezpieczenia, litera b) i m) i ustanawia go
w wysokości 200 000,00 zł na jedno i na wszystkie
wypadku ubezpieczeniowe w każdym rocznym
okresie ubezpieczenia.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
Zamawiający prowadzi produkcję mieszanek
mineralno-bitumicznych i mieszanek betonowych,
na którą posiada stosowne certyfikaty. Procedura
kontroli jakości wytwarzanego betonu jest zgodna
z posiadanym certyfikatem nr 17.0214V.
Wytwarzane wyroby nie podlegają sprzedaży i
eksportowi, wytwarzane są z zasady na własne
potrzeby Zamawiającego.

Pełnomocnik zamawiającego informuje, że na
chwile obecną Zamawiający wynajmuje jedynie
dwa place manewrowe do nauki jazdy. Place
manewrowe wydzielone są na nieruchomości
mieszczącej się przy ul. Towarowej 7 w Chełmie.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że z
zakresu ochrony OC wyłączone są szkody
związane
z
posiadaniem,
użytkowaniem,
zarządzaniem
oraz
administrowaniem
wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także
w związku z prowadzeniem działalności związanej
z sortowaniem, utylizowaniem, spalaniem,
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich
przetwarzaniem.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie

nie
wykracza
poza
zakres
ustawowej
odpowiedzialności ubezpieczonego.
Prosimy o przedstawienie wykazu sprzętu
elektronicznego zamontowanego na stałe w
pojazdach mechanicznych, jak również prosimy o
20.
podanie jego wartości.
Prosimy o potwierdzenie, że zmiany zawartej
umowy w stosunku do oferty, na podstawie której
21.
została zawarta, wymagają zgody obu stron.

22.

Prosimy
o
udzielenie
informacji
czy
zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia
obowiązywał w latach ubiegłych. Jeżeli nie to
prosimy o wskazanie różnic.

Do ubezpieczenia zgłoszone zostały instalacje
solarne. Prosimy o podanie ich wartości.
23.

24.

25.

26.

27.

Prosimy o wykreślenie z warunków szczególnych
obligatoryjnych zapisu w brzmieniu: „Zakres
ubezpieczenia
sprzętu
elektronicznego
deklarowanego do ubezpieczenia mienia od
wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe
wskutek działania człowieka (do limitu w
wysokości 20 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia), tj.
nieostrożności,
zaniedbania,
niewłaściwego
użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora
oraz błędów konstrukcyjnych, wadliwych
materiałów, wad produkcyjnych, indukcji. Dla
szkód wynikających z upuszczenia sprzętu
elektronicznego przenośnego ustalona zostaje
franszyza redukcyjna w wysokości 200,00 zł”.
Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie
zostały zgłoszone pustostany, budynki w złym lub
awaryjnym stanie technicznym. W przypadku, gdy
takie obiekty zostały zgłoszone prosimy o podanie
wykazu takich budynków z podaniem ich
lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia.
Prosimy o opis techniczny tego typu budynków
oraz sposób ich zabezpieczenia.
Czy w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia
pustostanów lub budynków w złym stanie
technicznym lub awaryjnym Zamawiający wyrazi
zgodę na ich wyłączenie z ubezpieczenia? Jeśli nie,
to czy możliwe jest ograniczenie zakresu
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk do
zakresu podstawowego (flexa)?
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk
prosimy o udzielenie informacji czy w obiektach
budowalnych zgłoszonych do ubezpieczenia są

wykracza
poza
zakres
ustawowej
odpowiedzialności ubezpieczonego.
Pełnomocnik zamawiającego informuje, że w
chwili obecnej nie jest w sanie przestawić wykazu
sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe
w
pojazdach
zamawiającego,
jednakże
standardowo sprzęt taki stanowi system GPS lub
CB radio.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
wszelkie możliwe zmiany do umowy zostały
przewidziane w SIWZ oraz wzorze umowy
stanowiącym Załącznik Nr 6 i 6a do SIWZ.
Pełnomocnik zamawiającego informuje że na
przestrzeni dwóch ostatnich lat obowiązywał
zbieżny ze wskazanym w SIWZ program
Ubezpieczeniowy.
Najistotniejsza
zmiana
nastąpiła w latach 2014-2016 gdzie dokonana
została zmiana Ubezpieczenia mienia od zdarzeń
losowych na Ubezpieczenie mienia od wszystkich
ryzyk.
Pełnomocnik zamawiającego informuje, że na
chwilę obecna Zamawiający nie posiada instalacji
solarnych tym samym nie zgłasza ich do
ubezpieczenia. Jednakże z uwagi na 24 miesięczny
okres wykonania zamówienia nie wyklucza, że w
trakcie realizacji ochrony ubezpieczeniowej
nabędzie takie instalacje.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pełnomocnik zamawiającego informuje, że do
ubezpieczenia nie zostały zgłoszone pustostany,
budynki w złym lub awaryjnym stanie
technicznym.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
Zamawiający
przechowuje
materiały
niebezpieczne pożarowo wyłącznie w miejscach

przechowywane
materiały
niebezpieczne
pożarowo, a jeżeli tak czy są przechowywane w
miejscach wydzielonych i przystosowanych do
tego celu.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk
prosimy o potwierdzenie, że w ramach sumy
ubezpieczenia budowli nie zostały zgłoszone do
ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tory,
kładki, estakady, pasaże, rowy, kanały, wały
przeciwpowodziowe, itp.?
Prosimy o udzielenie informacji czy w budynkach
zgłoszonych do ubezpieczenia odbywają się
procesy produkcyjne? Jeśli tak to prosimy o
podanie sumy ubezpieczenia tych budynków oraz
jakie procesy produkcyjne mają miejsce.
Prosimy o udzielenie informacji czy w budynkach
prowadzona jest produkcja i przetwarzanie smoły,
asfaltów, wyrobów bitumicznych? Jeśli tak
prosimy o potwierdzenie, że w budynkach
zainstalowane
są
zabezpieczenia
przeciwprzepięciowe.
Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity
wskazane w SIWZ określone zostały na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Prosimy o udzielenie informacji czy wśród
zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajduje się
mienie przeznaczone do likwidacji lub
złomowania? Jeżeli tak, prosimy o podanie
wykazu wraz z wartością jednostkową mienia.
Prosimy o wykreślenie z SIWZ zapisu: „W
odniesieniu do wszystkich składników mienia, bez
względu na rodzaj przyjętej wartości, zniesiona
zostaje tzw. reguła proporcjonalnej redukcji
odszkodowania lub jej pochodne. Jakiekolwiek
postanowienia ogólnych lub szczególnych
warunków
ubezpieczenia,
dotyczące
proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania
lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będą
miały zastosowania”
Klauzula automatycznego pokrycia OC: prosimy o
potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte
ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione
minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń
przeciwpożarowych określone w obowiązujących
przepisach o ochronie przeciwpożarowej. Zakres
terytorialny ograniczony zostaje do terenu RP.
Prosimy o zmianę zapisu w Klauzuli
ubezpieczenia mienia w transporcie:
Jest (…) Odszkodowanie za szkody będące
następstwem zdarzeń, o których mowa powyżej
ograniczone jest do limitu w wysokości 100 000,00
zł na jeden transport (…)
Zmiana na (…) Odszkodowanie za szkody będące
następstwem zdarzeń, o których mowa powyżej
ograniczone jest do limitu w wysokości 100 000,00
zł na jeden i na wszystkie transporty (…)

wydzielonych i przystosowanych do tego celu. Do
środków tych należą bieżące zapasy materiałów do
produkcji (asfalt) oraz materiały zabezpieczające
pracę transportu i sprzętu (zapasy paliw, olejów i
smarów),
które
przechowywane
są
w
mechanicznie zamykanych zbiornikach.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w
ramach sumy ubezpieczenia budowli nie zostały
zgłoszone do ubezpieczenia drogi, mosty,
wiadukty, tory, kładki, estakady, pasaże, rowy,
kanały, wały przeciwpowodziowe.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
procesy
produkcyjne
prowadzone
u
Zamawiającego w tym produkcja masy nie
odbywa się w budynkach zgłoszonych do
ubezpieczenia.

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
limity, podlimity wskazane w SIWZ określone
zostały na jedno i wszystkie zdarzenia i
obowiązują w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia.
Pełnomocnik zamawiającego informuje, że wśród
zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje
się mienie przeznaczone do likwidacji lub
złomowania.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że nowo
przyjęte lokalizacje będą przyjmowane pod
warunkiem, że będą spełniać minimalne
wymagania
dotyczące
zabezpieczeń
przeciwpożarowych
Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany
treści SWIZ w załączniku nr 4 do SIWZ w definicji
Klauzuli mienia w transporcie, która otrzymuje
brzmienie:
Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie –
bez względu na postanowienia ogólnych bądź
szczególnych warunków ubezpieczenia, strony
umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje
rozszerzony na wszelkie mienie przewożone lub

Prosimy o podanie przyczyn szkód
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

w

36.

Prosimy o udzielenie informacji czy rezerwa na
szkodę w wysokości 35 130 zł z ubezpieczenia OC
dotyczy pojedynczej szkody czy kwota ta
obejmuje większą liczbę szkód? W przypadku, gdy
jest to jedna szkoda prosimy o podanie jej
37. przyczyny.

Prosimy o zmianę poniższego zapisu w
Obligatoryjnych zasadach likwidacji szkód w
odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych
38. w I części zamówienia:
Wykonawca oświadcza, że wypłaty odszkodowań
z ubezpieczeń majątkowych dla Zamawiającego
bądź innych osób uprawnionych (Ubezpieczający,

transportowane wszelkimi środkami transportu
lądowego, od szkód powstałych podczas jego
przewożenia
lub
transportu.
Ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje następujące ryzyka:
a)
ryzyka objęte ochroną w zakresie
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym
na podstawie klauzul dodatkowych,
b)
wypadku pojazdu, za pomocą którego
dokonywany był transport,
c)
kradzieży mienia będącej następstwem
wypadku pojazdu,
za pomocą
którego
dokonywany był transport,
d)
kradzieży pojazdu wraz z przewożonym
przez ten pojazd mieniem,
e)
kradzieży mienia z pojazdu, za pomocą
którego dokonywany był transport, o ile pojazd ten
znajdował się pod bezpośrednim dozorem
fizycznym osoby lub osób biorących udział w
transporcie. Za bezpośredni dozór fizyczny uważa
się
zachowanie
przynajmniej
kontaktu
wzrokowego z tym pojazdem przez co najmniej
jedną osobę dokonującą transportu,
f)
rabunku,
g)
uszkodzenie lub zniszczenie w trakcie
załadunku i rozładunku.
Odszkodowanie za szkody będące następstwem
zdarzeń, o których mowa powyżej ograniczone jest
do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jeden
transport i 500 000 zł na wszystkie transporty.
Wysokość szkody oraz odszkodowania ustala się
zgodnie z zasadami przyjętymi dla ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk. Postanowienia
niniejszej klauzuli nie dotyczą transportu wartości
pieniężnych.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, ze do
najczęstszych przyczyn szkód zgłaszanych w
ramach odpowiedzialności cywilnej należą
uszczerbki na zdrowiu spowodowane śliskością
nawierzchni (chodniki, przejścia dla pieszych itp.)
oraz uszkodzenia podjazdów z uwagi na
niezabezpieczone lub nienależycie zabezpieczone
ubytki w drodze.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
zgodnie z zaświadczeniem od obecnego
ubezpieczyciela szkoda w Ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej posiadająca rezerwę
w wysokości 35.130,00 zł stanowi uszczerbek na
zdrowiu.
Przyczyna szkody: Poszkodowany pośliznął się na
chodniku i upadał. W wyniku upadku doznał
licznych obrażeń ciała w tym złamania
przedramienia i złamania kości promieniowej
głowy.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
wartość wszelkiego zgłoszonego do ubezpieczenia
mienie została określona albo w wartości
księgowej brutto albo w wartości odtworzeniowej.
W związku z powyższym Pełnomocnik
Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany w
zapytywanym zakresie.

Ubezpieczony) będą przyznawane w wartości
brutto (z podatkiem VAT) w przypadku
potwierdzenia przez te osoby stosowną
dokumentacją faktu braku możliwości odliczenia
podatku VAT od potwierdzonych kosztów
naprawy szkody.
na zapis:
Wykonawca oświadcza, że wypłaty odszkodowań
z ubezpieczeń majątkowych dla Zamawiającego
bądź innych osób uprawnionych (Ubezpieczający,
Ubezpieczony) będą przyznawane w wartości
brutto (z podatkiem VAT) w przypadku
potwierdzenia przez te osoby stosowną
dokumentacją faktu braku możliwości odliczenia
podatku VAT od potwierdzonych kosztów
naprawy szkody o ile suma ubezpieczenia
określona została określona w kwocie brutto.
Odnośnie odpowiedzialności za szkody w
środowisku naturalnym prosimy o potwierdzenie,
że zakresem ochrony objęte są wyłącznie szkody
powstałe
w
wyniku
zdarzenia
nagłe,
39.
niezamierzone ani nieprzewidziane przez
Ubezpieczonego przy zachowaniu należytej
staranności
wymaganej
w
prowadzeniu
przedsiębiorstwa.
Prosimy o podanie łącznej długości odcinków dróg
i chodników za których zimowe utrzymanie
odpowiada Ubezpieczony. Prosimy także o
podanie przychodu z przedmiotowej działalności
za ostatni rok.
40.

Prosimy o opisanie procedury kontroli jakości
wytwarzanego betonu. Prosimy także o podanie
przychodu z przedmiotowej działalności za ostatni
rok.

41.

W odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności ma
charakter otwarty” (pkt. 23 Załacznika nr 1 do
SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że objęcie
42. ochroną działalności innych niż wymienione w
SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy (w
przeciwnym przypadku może zaistnieć sytuacja, w
której Wykonawca będzie musiał objąć ochroną

Pełnomocnik zamawiającego potwierdza, że
odpowiedzialności za szkody w środowisku
naturalnym dotyczy wyłącznie szkody powstałe w
wyniku zdarzenia nagłego, niezamierzonego ani
nieprzewidzianego przez Ubezpieczonego, przy
zachowaniu przez niego należytej staranności
wymaganej w prowadzeniu przedsiębiorstwa.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, ze
Zamawiający wykonuje usługę zimowego i / lub
letniego utrzymania ulic Miasta Chełm (w
przypadku wyboru jego oferty w postępowaniu
przetargowym), na która składa się utrzymanie 72
km ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych
na terenie miasta Chełm oraz 234 tys. m2
chodników przy tych ulicach.
Ponadto Pełnomocnik informuje, że Zamawiający
w roku 2017/2018 osiągnął tytułem utrzymania
zimowego utrzymaniu dróg przychody w
wysokości ok 1,7 mln zł brutto.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
Zamawiający prowadzi produkcję mieszanek
mineralno-bitumicznych i mieszanek betonowych,
na którą posiada stosowne certyfikaty. Procedura
kontroli jakości wytwarzanego betonu jest zgodna
z posiadanym certyfikatem nr 17.0214V. Z uwagi
na fakt, że wielkość produkcji Zamawiającego
uzależniona jest każdorazowo od zakresu
pozyskanych zamówień na dany rok i
uzależnionych od tego potrzeb własnych na ten
moment postępowania Zamawiający nie jest w
stanie określić miarodajnych,
konkretnych
przychodów z tej działalności. Wytwarzane
wyroby nie podlegają sprzedaży, wytwarzane są z
zasady na własne potrzeby Zamawiającego.
Pełnomocnik Zamawiającego, potwierdza, że
objęcie ochroną działalności innych niż
wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody
Wykonawcy

działalności nieakceptowalne lub wyłączone z
reasekuracji)
Ponieważ szklarnie nie są wykazane w wykazie
mienia do ubezpieczenia, prosimy o usunięcie
przedmiotu z pkt I 2.1.1. (ubezpieczenie mienia od
wszystkich ryzyk)
43.

Prosimy o usunięcie w całości zapisu pkt I 5.39:
„Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie
poprzedzającym, bez względu na stopień
przyczynienia się do powstania szkody oraz na
wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego,
44. odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w
wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia
obejmuje.
Wskazany
wyżej
limit
odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.”
Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które
nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z
włamaniem i rabunku prosimy o potwierdzenie, że
do Umowy będą miały zastosowanie limity
odpowiedzialności określone w SIWZ oraz
wykreślenie zapisu:
Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia
45.
mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują
limitów odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z
włamaniem i rabunku lub jeśli limity te są wyższe
niż określone w tabeli sumy ubezpieczenia,
wówczas
zastosowanie
mają
wyłącznie
postanowienia ogólnych lub szczególnych
warunków ubezpieczenia
Odnośnie pkt 5.49 Prosimy o wprowadzenie limitu
dla szkód wyrządzonych przez zwierzęta do wys.
10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
46.
ubezpieczenia

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu OC
działalności franszyzy redukcyjnej w wys. 1.000
47. zł
48.
Prosimy o usunięcie w całości pkt III 6.6
(w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego)
„Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie
poprzedzającym, bez względu
na stopień przyczynienia się do powstania szkody
oraz na wiedzę ubezpieczającego
48. i
ubezpieczonego,
odpowiedzialność
ubezpieczyciela do limitu w wysokości 100 000,00
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym
zalania, spowodowane złym stanem technicznym
dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami
w złączach płyt, przeciekami w połączeniach,

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany
treści SIWZ w Załączniku nr 1a do SWIZ w
rozdziale nr II pkt 2.1.1., kt y otrzymuje brzmienie:
2.1.1. obiekty budowlane (zgodnie z ustawą
Prawo budowlane): m.in. budynki i budowle;
obiekty podobne pod względem konstrukcyjnym
do budowli; obiekty niepołączone trwale z
gruntem; tymczasowe obiekty budowlane (np.
stragany, kioski), bramy, ogrodzenia
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że dla
ryzyka kradzieży zastosowanie mają limity
określone SIWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany
treści SIWZ w Załączniku nr 1a do SIWZ w pkt
5.49., który otrzymuje brzmienie:
5.49.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody
wyrządzone przez zwierzęta z limitem 10 000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia
Pełnomocnik Zamawiającego wyraża zgodę na
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości
500,00 zł dla szkód rzeczowych w Ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmian
treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

nieprawidłowymi
spawami,
przez
niezabezpieczone otwory dachowe lub inne
elementy budynku. Wskazany wyżej limit
odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem
mienia od wszystkich ryzyk.”
W związku z ogłoszonym przetargiem (…) zwraca się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:
Pełnomocnik
Zamawiającego
odsyła
do
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy
udzielonych już wyjaśnień w przedmiotowym
redukcyjnej
w
ubezpieczeniu
odpowiedzialności
49.
zakresie (Pytanie nr 47).
cywilnej.

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące
przy składaniu ofert.
Z poważaniem
pełnomocnik Zamawiającego
Ewa Korzec
Broker

