Lublin , dnia 16.10.2018 r.
Wykonawcy (wszyscy)
Wyjaśnienia do treści SIWZ
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: UBEZPIECZENIE
MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY GODZISZÓW (ogłoszenie nr 635940-N-2018).
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Godziszów, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.) w tabeli poniżej informuję o otrzymanych wnioskach w sprawie
wyjaśnienia treści SIWZ oraz o udzielanych na nie wyjaśnieniach.
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Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
Wyjaśnienie
Wyjaśnienia do pytań nr 1
Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie Pełnomocnik
Zamawiającego
informuje,
że
program
ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w ubezpieczeniowy z okresu ubezpieczenia 29.11.2016 do
porównaniu do wnioskowanego (franszyz udziałów 28.11.2018 jest dostępny pod linkiem:
własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, http://www.godziszow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=43&a
zakresu ubezpieczenia).
rtykul=1983&akcja=artykul
Franszyzy i udziały własne:
1. ubezpieczenie mienia wszystkich ryzyk
Franszyza redukcyjna: 200,00 zł dla sprzętu elektronicznego
starszego niż 7 lat związku z upuszczeniem sprzętu
elektronicznego przenośnego, 300,00 zł dla kradzieży zwykłej;
Franszyza integralna i udział własny: brak
2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Udział własny – 5% wartości szkody, nie więcej niż 300,00 zł;
Franszyza redukcyjna – brak, za wyjątkiem kradzieży zwykłej
300,00 zł
Franszyza integralna – brak
3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Franszyzy i udziały własne:
a. w szkodach rzeczowych franszyza integralna – 200,00 zł;
franszyza redukcyjna, udział własny – brak; w szkodach
osobowych franszyza integralna, redukcyjna i udział własny –
brak
b. w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza
integralna, udział własny, franszyza redukcyjna – brak; w
szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość
świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż
umowa o pracę brak franszyzy redukcyjnej), franszyza integralna
i udział własny – brak
c. w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza
integralna – 1 000,00 zł, franszyza redukcyjna, udział własny –
brak
d. w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku
naturalnym franszyza integralna – brak, franszyza redukcyjna –
10% wartości szkody, nie więcej niż 2 000,00 zł, udział własny –
brak
4. ubezpieczenia komunikacyjne
Brak franszyz i udziałów własnych
5. ubezpieczenie nnw członków osp
Brak franszyz i udziałów własnych
6. ubezpieczenie instalacji solarnych
Franszyza redukcyjna – 200 zł dla ryzka gradu i powodzi; Brak
udziałów własnych i franszyzy integralnej.
Wnioskujemy
o
udzielenie
informacji
kiedy Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dokonuje przeglądów
Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
technicznego wiat przystankowych i tym podobnych
budowli użytku publicznego, oraz w jak często dokonuje
tych przeglądów.
# 1.
Wnioskujemy wprowadzenie do umowy Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
„Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Wypowiedzenie umowy jest możliwe jedynie w sytuacjach
Powodów” o treści cyt.:
przewidzianych w przepisach prawa.
Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę
ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu
polisowania, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może
tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
Do ważnych powodów należą:
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1.
utrata licencji, zezwolenia, koncesji na
prowadzenie działalności;
2.
niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na
dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej
przeprowadzenia;
3.
wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez
Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z
zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia;
4.
wypłata odszkodowania przekraczająca wysokość
zainkasowanej
składki
w
danym
okresie
rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że szkodowość będzie
liczona w dziesięciomiesięcznym okresie ubezpieczenia;
5.
istotna potwierdzona stosowną informacją
zmiana warunków reasekuracyjnych.
Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
50 lat w. wartości rzeczywistej tj. wartości
odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie
techniczne;
Wyjaśnienia do pytań nr 2
Prosimy o podanie wykazu wyposażenia dodatkowego Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Suma ubezpieczenia
wraz z jego wartością
pojazdu zawiera także wartość wyposażenia podstawowego oraz
wyposażenie dodatkowe (fabryczne oraz zamontowane przez
ubezpieczającego/ ubezpieczonego), a także specjalistyczne. W
szczególności za wyposażenie podstawowe i dodatkowe uznaje
się sprzęt i urządzenia na stałe zamontowane w pojeździe,
których demontaż wymaga użycia narzędzi lub przyrządów,
m.in.:
- sprzęt i urządzenia do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z
jego przeznaczeniem, a także służące bezpieczeństwu jazdy,
- zabezpieczenia przed kradzieżą, urządzenia służące
zwiększeniu bezpieczeństwa jazdy,
- instalację gazową,
- sprzęt audio, audiowizualny, łączności radiotelefonicznej
wraz z głośnikami i antenami,
- specjalistyczny sprzęt zamontowany na stałe w pojazdach
specjalnych,
- inne urządzenia nie stanowiące seryjnego wyposażenia
fabrycznego w danym modelu,
- napisy reklamowe, firmowe oraz reklamy umieszczone na
pojazdach.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wartość wyposażenia
dodatkowego wliczona do sumy ubezpieczenia.
Jak należy rozumieć aktualna sumę ubezpieczeni – czy Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że aktualna suma
jest to suma z obowiązujących polis, czy też suma ubezpieczenia z załącznika nr 1e do SIWZ to:
wartość rynkowa brutto (z podatkiem VAT) określona według
ubezpieczenia na rok 2018 / 2019.
katalogów „Info Ekspert” lub „Eurotax”.
Wyjaśnienia do pytań nr 3
Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w okresie od
ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi
29.11.2016 do 28.11.2018 nie były zgłoszone szkody, nie były
- liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w złożone roszczenia z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
poszczególnych latach
zarządcy drogi.
-w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane
były ze zła jakością dróg
-liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w
poszczególnych latach
Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że udzielił odpowiedzi
obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnianiach.
się zmieniło?
Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że ubezpieczenia OC o
szkodach z tytułu zarządcy drogi?
szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami
-Czy
jest
możliwe
wprowadzenie
limitu publicznymi obowiązuje franszyza integralna w szkodach
odpowiedzialności za szkody z dróg?
rzeczowych w wysokości 100,- zł. Zamawiający nie dokonuje
-Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej żadnych zmian w tym zakresie. W rozszerzeniu ubezpieczenia OC
odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami
stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od publicznymi Zamawiający w treści SIWZ nie przewidział
zgłoszenia zagrożenia
podlimitu i w tym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych
zmian. Obligatoryjna klauzula „72 godzin” uwalnia od
odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jeżeli do kolejnego wypadku
ubezpieczeniowego w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny
dojdzie po upływie 72 godzin (3 dni) od zgłoszenia pierwszej
szkody.
Zgodnie z wewnętrznymi przepisami
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że objazdy kontrolujące
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-Jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan
nawierzchni i innych elementów wpływających na
bezpieczeństwo użytkowników dróg
-Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia (
między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i
ustawienia znaków)
-Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia( miedzy
innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia
znaków).
W przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń na
zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom
zewnętrznym jakie są to podmioty , gdzie posiadają
zawarte umowy OC zarządcy drogi.
Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód
odmówionych za ostatnie 3 lata?
Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była
przeprowadzona lustracja dróg w mieście i czy zostały
sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające
czynności naprawczych
Prosimy o podanie informacji z jakimi zarządcami dróg
Zamawiający ma podpisane umowy na zimowe i letnie
utrzymanie dróg. Prosimy o wymienienie konkretnych
podmiotów.
Które drogi samorządowe i na jakich odcinkach były lub
są remontowane w roku 2016,2017r?

są dokonywane raz na kwartał, maksymalny czas reakcji nie
przekracza siedmiu dni. Po przyjęciu zgłoszenia o zagrożeniu na
drodze dokonywane są oględziny zgłoszonego miejsca a
następnie podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
remont lub naprawa.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w razie konieczności
usuwanie zagrożeń na drodze jest zlecane podmiotom
zewnętrznym lub wykonywane są systemem gospodarczym.
Zamawiający
nie
posiada
wiedzy
na
temat
polis
odpowiedzialności
cywilnej
podmiotów
wykonujących
powierzone prace.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w okresie od
29.11.2016 do 16.10.2018 nie zostały szkody w zakresie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w ostatnich 6
miesiącach przeprowadzono przegląd części dróg. Naprawy
wykonywane są w miarę możliwości finansowych, według
bieżących potrzeb lub wpływających zgłoszeń o zaistniałym
zagrożeniu.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zostały wykonane
remonty następujących dróg w okresie od 2015 do 2018 roku:
- droga w Rataju,
- droga Błażek – Piłatka,
- droga Piłatka – Antolin,
- droga Andrzejów,
- chodnik w Zdziłowice Czwarte,
- droga Kawęczyn (Rataj – plac),
- droga Kawęczyn,
- droga Zdziłowice Pierwsze,
- droga Piłatka,
- droga Godziszów Pierwszy za stodołami,
- droga Kawęczyn – Andrzejów,
- dogra Godziszów Trzeci do cmentarza,
- droga Godziszów Pierwszy,
- droga Zdziłowice,
- budowa parkingu przy OSP Andrzejów,
- droga Rataj Ordynacki,
- droga Zdziłowice Czwarte – Czerwona Góra,
- droga Szkoła Podstawowa Zdziłowice,
- chodnik Wólka Ratajska.
Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody Pełnomocnik Zamawiającego informuje, majątek zgłoszony do
powodziowe?
ubezpieczenia nie jest zagrożony szkodami powodziowymi co
wynika to z danych umieszczonych na stronie internetowej
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Link:
http://mapy.isok.gov.pl/imap/
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora Pełnomocnik
Zamawiającego
informuje,
że
przedmiot
zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie ubezpieczenia na chwilę obecną nie znajduje się pod nadzorem
limitów?
konserwatora zabytków.
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
kradzieży zwykłej w wysokości 500zł
Prosimy o podanie informacji o istniejących , bądź Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na najbliższe 5 lat
planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach? Gmina Godziszów planuje następujące remonty, inwestycje i
przebudowy:
Godziszów
1.Budowa wodociągu i kanalizacji
2.Gazyfikacja wsi
3.Budowa boiska sportowego z zapleczem
4.Zagospodarowanie placu(zajezdnia PKS)
5.Rozbudowa i odnowienie budynku domu kultury
Godzisz ów Pierwszy
1.Budowa drogi (tzw.poprzeczka)
2.Budowa drogi(od T.Pudło do granicy)
3.Modernizacja drogi( za stodołami od Ekoowocu)
4.Utwardzenie drogi (Rokita-Andrzejów)
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Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach
nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego
Ubezpieczyciela?
W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o
wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na
zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód
górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i
górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na
zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku
działalności człowieka . Proszę o potwierdzenie, że
Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i
osuwania się ziemi jako następstwa działalności
człowieka.
dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o
wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji
O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z
eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia
mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia
wyłączonego
z
eksploatacji
wnioskujemy
o

5.Utwardzenie drogi(Kol. I - Piłatka)
Godziszów Drugi
1.Budowa drogi(Godziszów Drugi na Dudzica)
2.Budowa chodnika Godziszów Drugi
3.Remont drogi(tzw.Radujka)
Godziszów Trzeci
2.Modernizacja drogi(Księże-Brzeziny)
3.Budowa drogi(kol.Godziszów Trzeci- na Małyszka)
4.Utwardzenie drogi(do Kaca
Zdziłowice
1.Gazyfikacja i kanalizacja Zdziłowic
2..Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
3.Odmulenie koryta rzeki POR
4.Budowa chodników w miejscowości Zdziłowice Pierwsze
i Zdziłowice Trzecie
5.Remont drogi między domem kultury a szkołą
6.Doposażenie domu kultury
8.Budowa chodnika łącznika Zdziłowice Pierwsze i Czwarte
9.Remonty dróg gminnych we wszystkich częściach
Zdziłowic
10.Kontunacja remontu dogi na Czerwoną Górę.
11.Utwardzenie drogi do lasu Wuniowiec
Wólka Ratajska
1.Remont drogi gminnej nad remizą OSP oraz w kierunku
kościoła.
2.Budowa chodnika dołem wsi
3.Utwardzenie parkingu przy cmentarzu parafialnym
4.Remont drogi Wólka Ratajska - Zofianka
5.Wykonanie przepustów przy drodze powiatowej.
Andrzejów
1.Termodernizacja remizy OSP
2.Remont drogi Andrzejów - Godziszów
3.Remont hydroforni oraz naprawą hydrantów
4.Remonty dróg dojazdowych do pól.
Rataj Ordynacki i Poduchowny
1.Wodociąg i kanalizacja
2.Gazyfikacja
3.Budowa budynku wielofunkcyjnego
4.Droga dojazdowa Rataj Poduchowny za stodołami
5.Budowa chodnika w Rataju Ordynackim(koniec Rataja)
6.Droga na tzw. pastwiska(Rataj Ordynacki - Andrzejów)
Piłatka
1.Gazyfikacja
2.Kanalizacja wsi
3.Zakup samochodu pożarniczego
4.Wymiana dachu na strażnicy
5.Budowa drogi za lasem w stronę Godziszowa
6.Remonty dróg dojazdowych do pól
Kawęczyn i Nowa Osada
1.Gazyfikacja
2.Wodociąg i kanalizacja
3.Remont i oświetlenie drogi dołem w stronę kościoła
4.Budowa chodnika w Nowej Osadzie
5.Remont drogi za stodołami
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w sprawach
nieuregulowanych w SIWZ, umowie i ofercie Wykonawcy
zastosowanie mają odpowiednie postanowienia OWU
Wykonawcy.
Pełnomocnik Zamawiającego nie wykazuje w SIWZ zamkniętego
katalogu wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych. Jednocześnie Zamawiający
potwierdza, że nie wymaga ochrony dla szkód polegających na
zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w
rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz szkód
polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku
działalności człowieka.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
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wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj
-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest
ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo
dozorowany
-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i
zakonserwowane , odłączone od źródeł zasilania oraz
regularnie kontrolowane
-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są
sprawne i utrzymane w gotowości do użycia
. Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy
o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego
zaworu doprowadzającego wodę.
W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie
limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe
użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną
obsługę
Prosimy
o
informację
czy
zabezpieczenia
przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z
wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie
zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane w
mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach
Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia
posiadają zabezpieczenia przeciw przepięciowe,
instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają?
Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne ?
Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych.
Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do
ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne
będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i
warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę
Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do
ubezpieczenia pustostany. Prosimy o podanie wykazu
budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub
pustostanów z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych
sum ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego typu
budynków
W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia
zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do
rozbiórki , wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym
stanie technicznym . Prosimy o podanie ich lokalizacji i
wartości jednostkowych. Czy istnieje możliwość
wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli
przeznaczonych do rozbiórki ,wyburzenia, pustostanów,
budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.
Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia
budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki,
wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub
awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie
tych budynków w zakresie podstawowym ( flexa)
W
odniesieniu
do
imprez
niepodlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC czy Zamawiający
potwierdza że zakres ochrony nie będzie obejmował
imprez
motorowych,
wodnych,
rowerowych,
samochodowych,
lotniczych,
motorowodnych,
ekstremalnych. Jeżeli tego typu imprezy mają być objęte
ochrona prosimy podać ich wykaz
W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy
wśród budynków i budowli zgłoszonych do
ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem
dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont
drewniany, wióry, łupki, deszczułki. Prosimy o wykaz
takich
budynków
ze
wskazaniem
wartości
jednostkowych poszczególnych budynków
Prosimy o informację iż ubezpieczeniem nie będzie
objęte ryzyko związane z posiadaniem, zarządzaniem
lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownia,
spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu
W mieniu o d wszystkich ryzyk prosimy o informację
czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do
ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy
budowlane potwierdzające właściwy stan technicznynie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się
w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w SIWZ podał wykaz
znanych sobie zabezpieczeń ppoż oraz przeciwkradzieżowych.
Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie ma pełnej wiedzy
na temat zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i na temat
instalacji odgromowych.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że instalacje solarne są
przedmiotem ubezpieczenia w części IV zamówienia.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przedmiotem
ubezpieczenia nie są pustostany, budynki przeznaczone do
rozbiórki, wyburzenia, budynki w złym stanie technicznym.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną nie
planuje imprez motorowych, samochodowych, lotniczych,
motorowodnych, ekstremalnych.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wśród budynków i
budowli nie ma budynków z palnym pokryciem dachowym takim
jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki,
deszczułki.

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakres
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje
posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem
śmieci, sortownia, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przeglądy budynków i
budowli są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

informację które to budynki/budowle i jaka jest ich
wartość
W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy
w
obiektach
budowalnych
zgłoszonych
do
ubezpieczenia
są
przechowywane
materiały
niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są
przechowywane w miejscach wydzielonych i
przystosowanych do tego celu
W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z
odpowiedzialności
ubezpieczyciela
prosimy
o
wyłączenie szkód
-wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach
będących w trakcie przebudowy lub remontu
wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę
- powstałych w przypadku braku zamocowania
elementów nośnych w ich podporach
-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki
W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie
że w ramach sumy ubezpieczenia budowli nie zostały
zgłoszone do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tory
, kable lub linie przesyłowe
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych
dla:
-dla ryzyka deszczy nawalnego, zalania, powodzi-5%
wartości szkody minimum 2000zł
-dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej -5%
wartości szkody minimum 5000zł
W
odniesieniu
do
klauzuli
zabezpieczeń
przeciwpożarowych
i
przeciwkradzieżowych
wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia
uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody
były sprawne , konserwowane zgodnie z zaleceniami
producenta i przepisami prawa
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnioskuje
o
potwierdzenie
iż
ochroną
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu
prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w
tym poza miejscem ubezpieczenia ( zawody, wycieczki,
obozy itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych,
motorowych, lotniczych
Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane
prosimy o podanie wartości tych budynków,
przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy
budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki
sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych
do OSP lub PSP?
Czy instalacje w budynkach
nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od
kiedy
klient
jest
w
posiadaniu
budynków
nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane?
Jakie jest otoczenie budynków niezużytkowanych?
Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie
z eksploatacji budynków? Jeśli tak które to budynki i
jaka jest ich wartość?
Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia
posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowanie do
aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie , należy wskazać
budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z
określeniem przyczyny.
Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych jeśli
tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych
Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy
wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające
odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one
zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je
do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.
W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń
przeciwpożarowych proszę o informację na temat
rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych
w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych
jednostkach.
Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw
kradzieżowych
zastosowanych
w
mieniu
Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną
jedynymi
materiałami
łatwopalnymi
są
materiały
przechowywane to materiały opałowe wykorzystywane do
ogrzania budynków.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w ramach klauzuli
katastrofy budowlanej nie będzie wymagał ochrony dla szkód:
-wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w
trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie
pozwolenia na budowę
- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów
nośnych w ich podporach
-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki
Pełnomocnik
Zamawiającego
informuje,
że
przedmiot
ubezpieczenia został określony w SIWZ i załączniku nr 1e.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający jest zobligowany do przestrzegania
przepisów prawa.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający na
chwilę obecną nie planuje imprez motorowych, samochodowych,
lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną
przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki nieużytkowane.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie jest
wstanie przewidzieć wyłączenia budynków z eksploatacji w trzy
letnim terminie wykonania zamawiania.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że jest Zamawiający
zobligowany do przestrzegania przepisów prawa.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie było szkód w
budynkach nieużytkowanych.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
w kwestiach
nieuregulowanych w SIWZ, ofercie, umowie maja zastosowanie
zapisy OWU.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w załączniku nr 1e
podał znane sobie zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w załączniku nr 1e
podał znane sobie zabezpieczenia przeciwpożarowe.
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39.

40.

41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.
48.

49.

50.
51.

przypadku braku takiej informacji proszę o
potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU
dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.
Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z
budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia
mienia dla których informacja ta nie została wskazana o
następujące dane :
- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych
budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły,
awaryjny
informacji
o
zabezpieczeniach
ppoż.
i
przeciwkradzieżowych
Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków
starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości
odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie
techniczne
Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla
budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w
których budynkach był przeprowadzony remont oraz
zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja
elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja
centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa,
instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa,
konstrukcja dachu, pokrycie dachu)
Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie
najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą
przeprowadzane prace oraz ich wartość.
Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki
lub inkunabuły?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe
pytanie prosimy o uzupełnienie następujących
informacji:
a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów
b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują
się starodruki i/lub inkunabuły
d/
prosimy o dokładny opis zabezpieczeń
przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww.
miejscach ubezpieczenia
Prosimy o podanie największej łącznej sumy
ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji
oraz wskazanie tej lokalizacji
Czy Zamawiający
w okresie ostatnich 3 lat był
ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń
określonych w SIWZ? Jeśli tak co zmieniło się w
zapisach SIWZ w stosunku do poprzedniego SIWZ
Czy Zamawiający
w okresie ostatnich 3 lat był
ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W
przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych
ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.
Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w
ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?
Czy Zamawiający
posiada/zarządza/administruje
wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów?
Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:
a. Gdzie się znajduję – adres
b. Od kiedy funkcjonuje
c. Na jak dużym obszarze
d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to
kiedy
e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie
wysypiska
Odnośnie mienia znajdującego
się na terenach
dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie
wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości
poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia
Odnośnie mienia znajdującego
się na terenach
dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie znane
sobie informacje dotyczące zapytywanego zakresu zostały
umieszczone w załączniku nr 1e do SIWZ.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie budynki są
możliwe do lustracji w godzinach pracy Urzędu Gminy
Godziszów.

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dokonuje remontów
w miarę możliwości finansowych Gminy.
Informacje na temat remontów dostępna jest na storni BIP
Gminy:
https://uggodziszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=180

Pełnomocnik Zamawiającego udzielił odpowiedzi na to pytanie
we wcześniejszych wyjaśnieniach.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną
przedmiotem ubezpieczenia nie są starodruki lub inkunabuły.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że PML wynosi 8 211
369,62 zł i odnosi się do Szkoły Podstawowej w Godziszowie
Pierwszym. Podana wartość nie uwzględnia mienia
ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko np. zbiory
biblioteczne, środnik niskocenne, konto 013 itd..
Pełnomocnik Zamawiającego udzielił odpowiedzi na to pytanie
we wcześniejszych wyjaśnianiach.

Pełnomocnik
Zamawiającego
posiada/zarządza/administruje
zakładem utylizacji odpadów.

informuje,
że
wysypiskiem śmieci

nie
i/lub

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że po 1996 roku nie
zostały wypłacone odszkodowania lub poniesione straty związku
z ryzykiem powodzi w lokalizacjach zgłoszonych do
ubezpieczenia.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że mienie zgłoszone do
ubezpieczenia nie zostało dotknięte ryzykiem podtopienia.

7

52.

53.
54.
55.

1.

2.

3.

4.

5.

wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych
strat w przypadku braku ubezpieczenia
Odnośnie mienia znajdującego
gdzie wystąpiło Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że mienie zgłoszone do
podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie ubezpieczenia nie zostało dotknięte ryzykiem podniesienia wód
wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań gruntowych.
lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku
ubezpieczenia
Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek
podniesienia się poziomu wód gruntowych.
Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000
PLN
Prosimy o podanie budynków o konstrukcji ścian Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie posiadane
drewnianej?
informacje wykazał w załączniku nr 1e do SIWZ, zakładka nr 1.
Wyjaśnienia do pytań nr 4
I – dot. załącznik nr 1 do SIWZ: postanowienia obligatoryjne
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany SIWZ w
zapisu w Postanowieniach ogólnych dotyczących zapytywanym zakresie. Zamawiający potwierdza, że w ramach
realizacji zamówienia – pkt. 14 „W przypadku ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej
zaistnienia
szkody
(zdarzenia,
wypadku działalności zastosowanie będą miały podlimity określone w
ubezpieczeniowego), w odniesieniu do której SIWZ niezależnie od wysokości głównej sumy gwarancyjnej.
odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z
różnych postanowień określonych w zakresie
ubezpieczenia
i/lub
warunkach
dodatkowych
(obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych)
i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych
fakultatywnych),
zastosowanie
będą
miały
postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego
(ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które w
szczególności należy rozumieć szerszy zakres
ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności,
mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i
udziały własne”. Przy zastosowaniu powyższego
postanowienia powstają wątpliwości, czy podlimity
określone dla poszczególnych ryzyk w OC będą mieć
zastosowanie, ponieważ ryzyka te wynikają z
odpowiedzialności ogólnej (deliktowej, kontraktowej).
Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to
prosimy o potwierdzenie, że podlimity określone w
SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości
sumy gwarancyjnej.
W odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności wskazany Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że objęcie ochroną
powyżej może ulegać zmianie” (pkt. 28 Załącznika nr 1 ubezpieczeniową działalności innych niż wymienione w SIWZ
do SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną wymagać będzie zgody Wykonawcy.
działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać
będzie zgody Wykonawcy (w przeciwnym przypadku
może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca będzie
musiał objąć ochroną działalności nieakceptowalne lub
wyłączone z reasekuracji)
II – dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Załącznik 1a cz I
Dot. pkt I.1. Wnioskujemy o modyfikację dot. zakresu Pełnomocnik Zamawiającego doprecyzowuje zapis pkt 1. I.
ubezpieczenia na następujący:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Załącznik Nr 1a do
„ wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia grupy mienia są SIWZ i nadaje mu następujące brzmienie:
objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie od „1. Zakres ubezpieczenia:
wszystkich
ryzyk.
Ubezpieczyciel
ponosi Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia grupy mienia są objęte
odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i ochroną ubezpieczeniową w zakresie od wszystkich ryzyk.
niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia Ubezpieczyciel
ponosi
odpowiedzialność
za
nagłe,
powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia
przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną z powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów
zastrzeżeniem wyłączeń określonych w ogólnych ubezpieczenia objętych ochroną z zastrzeżeniem wyłączeń OWU
warunkach ubezpieczenia Wykonawcy oraz z Wykonawcy oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień
uwzględnieniem
dodatkowych
postanowień obligatoryjnych i zaakceptowanych warunków fakultatywnych.
obligatoryjnych
i
zaakceptowanych
warunków (…)”
fakultatywnych”
Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przedmiotem
zadeklarowano szklarni. Jeżeli wśród zgłoszonego do zamówienia nie są szklarnie.
ubezpieczenia mienia znajdują się szklarnie, lub
Zamawiający planuje włączyć w okresie ubezpieczenia
szklarnie, prosimy o ograniczenie zakresu dla tego
przedmiotu ubezpieczenia do FLEXA.
Wnioskujemy o udostępnienie wykazu szklarni wraz ze
wskazaniem wartości jednostkowych
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Wnioskujemy o udostępnienie wykazu eksponatów
muzealnych wraz ze wskazaniem lokalizacji, wartości
jednostkowych oraz zabezpieczeń w lokalizacjach, w
których się znajdują
dot. pkt 2.1)6) prosimy o potwierdzenie, że instalacje
solarne i piece c.o. będące przedmiotem ubezpieczenia
w części I Zamówienia nie są zlokalizowane u osób
fizycznych w ramach projektów unijnych, a wyłącznie
w/na budynkach/budowlach należących do Gminy lub
jej jednostek organizacyjnych
Prosimy o wskazanie wartości PML (wartość mienia
znajdującego w się w największej lokalizacji,
kompleksie), wraz ze wskazaniem adresu
Czy w ciągu ostatnich 20 lat na terenie Gminy w tym w
lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiły
szkody spowodowane ryzykiem powodzi/podtopienia?
Jeżeli tak prosimy o podanie rozmiaru szkód oraz
działaniach
jakie
zostały
podjęte
w
celu
zminimalizowania skutków takich szkód w przyszłości
Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity wskazane
w SIWZ określone zostały na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Czy budynki starsze niż 50 lat, mają przeprowadzone
remonty w ciągu ostatnich 10 lat? Jeśli nie, prosimy o
informację, które z nich takich remontów nie posiadają
Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków
znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji? Jeżeli
tak, prosimy o wskazanie budynków wraz z opisem
zabezpieczeń.
Czy wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia
znajduje się mienie przeznaczone do likwidacji lub
złomowania? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie z ochrony
ubezpieczeniowej
Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków
znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji z
przeznaczeniem do rozbiórki? Jeżeli tak, prosimy o
wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej
Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków
znajdują się budynki w złym stanie technicznym? Jeżeli
tak, prosimy prosimy o wyłączenie ww mienia z
ubezpieczenia.
Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia
wyłączenie
z
eksploatacji
jakiekolwiek
budynki/budowle, jeżeli tak prosimy o wskazanie
których i z jakiej przyczyny
Czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ
budynków/ budowli, są przechowywane materiały
łatwopalne, substancje niebezpiecznych, paliwa, gazy,
chemikalia i innych podobne?
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki
zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na
użytkowanie
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki
zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane
są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów
prawa, co każdorazowo potwierdzone jest protokołami
Prosimy
o
potwierdzenie,
że
zabezpieczenia
przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają
aktualne przeglądy i badania
Prosimy o potwierdzenie, że wśród
budynków
zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków i
budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak
strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki,
deszczułki, etc.;
Prosimy o podanie informacji nt obecnie prowadzonych
oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie
ubezpieczenia robót budowlano montażowych.
Prosimy o potwierdzenie, że dla obiektów
podlegających ochronie konserwatorskiej suma
ubezpieczenia
została
określona
w
wartości

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przedmiotem
ubezpieczenia na chwilę obecna nie są eksponaty muzealne.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że piece c.o. i instalacje
solarne nie są zlokalizowane u osób fizycznych.
Instalacje solarne i piece c. o. są przedmiotem ubezpieczenia w
części IV zamawiania.
Pełnomocnik Zamawiającego udzielił odpowiedzi na to pytanie
we wcześniejszych wyjaśnianiach.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że mienie zgłoszone do
ubezpieczenia nie zostało dotknięte powodzią, podtopiniem,
powodzią.

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że wskazane w SIWZ
limity / podlimity określone zostały na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz dotyczą łącznie
wszystkich jednostek organizacyjnych
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że udzielił odpowiedzi
we wcześniejszych wyjaśnieniach. Informacja na temat
wszystkich prac przeprowadzanych przez Gminę jest dostępna w
zamówieniach publicznych na stronach BIP Gminy Godziszów.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że udzielił odpowiedzi
na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnianiach.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że udzielił odpowiedzi
na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnianiach.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że udzielił odpowiedzi
na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnianiach.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że udzielił odpowiedzi
na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnianiach.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że udzielił odpowiedzi
na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnianiach.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że udzielił odpowiedzi
na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnianiach.
Pełnomocnik Zamawiającego przypomina, że Zamawiający jest
zobligowany do przestrzegania przepisów prawa.
Pełnomocnik Zamawiającego przypomina, że Zamawiający jest
zobligowany do przestrzegania przepisów prawa.
Pełnomocnik Zamawiającego przypomina, że Zamawiający jest
zobligowany do przestrzegania przepisów prawa.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że udzielił odpowiedzi
na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnianiach.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że udzielił odpowiedzi
na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnianiach.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że obiekty podlegające
ochronie konserwatorskiej suma ubezpieczenia została określona
w wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej nowej.

9

24.

25.

odtworzeniowej lub ewidencyjnej brutto (a nie w
wartości zabytkowej, czy historycznej)
Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za
mienie pracownicze, członków OSP nie obejmuje
wartości pieniężnych i dokumentów
Dot. pkt 2.4).11). ubezpieczenie budowli w systemie
pierwszego ryzyka; prosimy o potwierdzenie, że z
ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są drogi za
wyjątkiem dróg wewnętrznych
Dot. pkt 2.5). prosimy o obniżenie limitu dla gotówki w
transporcie do kwoty 20.000 zł

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że wskazane do
ochrony ubezpieczeniowej mienie pracownicze, mienie
uczniowskie oraz mienie członków OSP nie obejmuje gotówki
oraz dokumentów.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w części I
zamówienia, w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, 11)
Ubezpieczenie budowli nieujętych w
ubezpieczeniu
systemem sum stałych (pierwsze ryzyko) nie są objęte drogi za
wyjątkiem dróg wewnętrznych.
Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SIWZ w
załączniku nr 1a do SIWZ, ubezpieczenie mienia od wszystkich
ryzyk, pkt. 2.5). limity odpowiedzialności dla ubezpieczenia
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:
Treść przed zmianą:
Suma ubezpieczenia
w zł

Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1

Środki trwałe, w tym konto 013,
maszyny, urządzenia i wyposażenie,
mienie ruchome, sprzęt
elektroniczny deklarowany do
ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk, środki niskocenne i zbiory
biblioteczne oraz księgozbiory i
materiały archiwalne, a także zbiory
muzealne

50 000,00 zł

2

Środki obrotowe

20 000,00 zł

3

4

5

26.

Gotówka i inne wartości pieniężne
od kradzieży z włamaniem w tym
gotówka przechowywana przez
Ubezpieczonego za którą ponosi
odpowiedzialność)
Gotówka i inne wartości pieniężne
od rabunku w lokalu (w tym opłaty i
podatki zbierane przez sołtysów lub
inkasentów oraz gotówka
przechowywana przez
Ubezpieczonego za którą ponosi
odpowiedzialność)
Gotówka i inne wartości pieniężne
w transporcie (w tym opłaty i
podatki zbierane przez sołtysów lub
inkasentów oraz gotówka
przechowywana przez
Ubezpieczonego za którą ponosi
odpowiedzialność) – teren RP

20 000,00 zł

20 000,00 zł

120000,00 zł

6

Mienie pracownicze, uczniowskie
oraz członków OSP

10 000,00 zł

7

Mienie osób trzecich (rozumiane
jako
odrębne
od
mienia
pracowniczego i członków OSP)

30 000,00 zł

Treść po zmianie:
Suma ubezpieczenia
w zł

Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1

Środki trwałe, w tym konto 013,
maszyny, urządzenia i wyposażenie,
mienie ruchome, sprzęt
elektroniczny deklarowany do
ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk, środki niskocenne i zbiory
biblioteczne oraz księgozbiory i
materiały archiwalne, a także zbiory
muzealne

50 000,00 zł

2

Środki obrotowe

20 000,00 zł

3

4

Gotówka i inne wartości pieniężne
od kradzieży z włamaniem w tym
gotówka przechowywana przez
Ubezpieczonego za którą ponosi
odpowiedzialność)
Gotówka i inne wartości pieniężne
od rabunku w lokalu (w tym opłaty i
podatki zbierane przez sołtysów lub
inkasentów oraz gotówka
przechowywana przez
Ubezpieczonego za którą ponosi
odpowiedzialność)

20 000,00 zł

20 000,00 zł
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27.

28.

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności
wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie
do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu
odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały
go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami
SIWZ).
Dot. pkt 3.11). prosimy o modyfikację zapisu z „mienie
osób trzecich – wartość, w której zostanie
zadeklarowane przez właściciela mienia” na: „wartość
rzeczywista”

Odnośnie pkt 5.41. - wnioskujemy o wprowadzenie
franszyzy redukcyjnej w wys. 300 zł

29.

30.

31.

32.

33.
34.

Dla pkt.5.49, 5.48 prosimy o potwierdzenie, że koszty
wymienione w tych punktach pokrywane są w
granicach sumy ubezpieczenia uszkodzonego mienia.
Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostało
zgłoszone składowisko odpadów? Jeżeli tak to jaka jest
suma ubezpieczenia mienia na nim zlokalizowanego?
Prosimy o informację czy do ubezpieczenia została
zgłoszona sortownia śmieci? Jeżeli to prosimy o
informację jaka jest suma ubezpieczenia mienia
zlokalizowanego pod jej adresem oraz jakie
zabezpieczenia przeciwpożarowe zostały zastosowanej
dla tej lokalizacji
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
dla ryzyka kradzieży zwykłej w wys. 300 zł
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową
nie jest objęta zieleń w tym nasadzenia za wyjątkiem

5

Gotówka i inne wartości pieniężne
w transporcie (w tym opłaty i
podatki zbierane przez sołtysów lub
inkasentów oraz gotówka
przechowywana przez
Ubezpieczonego za którą ponosi
odpowiedzialność) – teren RP

20000,00 zł

6

Mienie pracownicze, uczniowskie
oraz członków OSP

10 000,00 zł

7

Mienie osób trzecich (rozumiane
jako
odrębne
od
mienia
pracowniczego i członków OSP)

30 000,00 zł

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
limity
odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały
zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu
odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w
wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).
Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SIWZ, w
załączniku nr 1a pkt. 3. 11. Ubezpieczenie mienia od wszystkich
ryzyk:
Treść przed zmianą:
11) mienie osób trzecich – wartość, w której zostanie
zadeklarowane przez właściciela mienia
Treść po zmianie:
11) mienie osób trzecich – wartość odtworzeniowej nowej
Pełnomocnik Zamawiącego dokonuje zmiany treści SIWZ w
załączniku nr 1a, części pierwsza zamówienia, ubezpieczenie
mienia od wszystkich ryzyk:
Treść przed zmianą:
5.41. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie
poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do
powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i
ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w
wysokości 50 000,00 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,
nieprawidłowymi
spawami,
przez
niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku.
Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z
ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Treść po zmianie:
5.41. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie
poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do
powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i
ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w
wysokości 50 000,00 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,
nieprawidłowymi
spawami,
przez
niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku.
Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z
ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z
franszyzą redukcyjną 5% wartości szkody nie więcej niż 300,00 zł
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza że koszty wymienione
w punkcje 5.48, 5.49 są pokrywane w granicach sumy
ubezpieczenia uszkodzonego mienia z uwzględnieniem
pozostałych klauzul fakultatywnych i obligatoryjnych.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przedmiotem
ubezpieczenia nie jest składowisko odpadów i sortownia śmieci.

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że nasadzenie są ubezpieczone w
zakresie kradzieży zwykłej z limitem 1 000,00 zł. W pozostałym
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limitu dla kradzieży zwykłej określonego w pkt 5.61

35.

36.

37.
38.
39.

40.

zakresie zieleń nie jest objęta ochroną w ramach ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk.
III – dot. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - Załącznik 1 a cz II
Prosimy o modyfikację zakresu ubezpieczenie poprzez Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w kwestiach nie
dodanie zastrzeżenia dot. wyłączeń odpowiedzialności:
uregulowanych SIWZ, ofertą, umową mają zastosowanie zapisy
„Wszystkie szkody materialne,
z zastrzeżeniem OWU Wykonawcy, w tym również wyłączenia odpowiedzialności.
wyłączeń odpowiedzialności zawartych w ogólnych
warunkach ubezpieczenia wykonawcy, w szczególności
powstałe w wyniku: (…..)
Odnośnie pkt 6.7- wnioskujemy o wprowadzenie Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SIWZ w
franszyzy redukcyjnej w wys. 300 zł
załączniku nr 1a do SIWZ, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
pkt. 6.7:
Treść przed zmianą:
6.7. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie
poprzedzającym, bez względu
na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę
ubezpieczającego
i
ubezpieczonego,
odpowiedzialność
ubezpieczyciela do limitu w wysokości 50 000,00 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, nieprawidłowymi spawami, przez
niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku.
Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z
ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk.
Treść po zmianie:
6.7. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie
poprzedzającym, bez względu
na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę
ubezpieczającego
i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w
wysokości 50 000,00 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, nieprawidłowymi spawami, przez
niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku.
Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z
ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk z franszyzą
redukcyjną 5% wartości szkody nie więcej niż 300,00 zł.
wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
dla ryzyka kradzieży zwykłej w wys. 300 zł
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy integralnej w Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
wys. 200 zł
Czy Zamawiający deklaruje do ubezpieczenia sprzęt Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przedmiotem
elektroniczny użytkowany jest przez mieszkańców ubezpieczenia nie jest sprzęt elektroniczny użytkowany przez
Gminy
mieszkańców Gminy Godziszów.
IV – dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – Załącznik 1 a cz III
Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że z zakresu
OC
wyłączone
są
szkody
związane
z ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem i
posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem
zarządzeniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów.
wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz
związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub
jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. Jeśli
Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o
następujące informacje:
- czy Gmina jest właścicielem, zarządcą czy
administratorem wysypiska/składowiska śmieci
- gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na
jakiej powierzchni
- jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska,
w jakiej części jest wykorzystane obecnie
- czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i
jakie
- od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne,
zrekultywowane, czy w najbliższym czasie planowane
jest jego zamknięcie (kiedy)
- jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są
przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie,
inne)
- czy w ostatnich 5 latach miało miejsce
zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z
działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o
informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC
- czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie
wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni
odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i
roszczeń z tyt. OC
- czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia
odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne
w zakresie ppoż. i ochrony środowiska. .
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jeżeli OWU
wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź
ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to
mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost
włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.
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 opieki
zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby
zdrowia,
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC za
szkody w środowisku będą objęte wyłącznie zdarzenia
nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane przez
Ubezpieczonego.
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą
objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem,
składowaniem,
przetwarzaniem
materiałów
wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowowyburzeniowych metodą wybuchową.
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie
będzie
objęte
ryzyko
przeniesienia
choroby
Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.
Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni
będą objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w
sytuacji, gdy będą przeprowadzone przez podmioty
profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w
żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej
odpowiedzialności ubezpieczonego
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC
nie
obejmuje
wypadków
ubezpieczeniowych
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w
tym z tyt. wykonywania zawodu.
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora
imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone
przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego,
o ile można przypisać za nie winę Ubezpieczonemu. Jeśli
Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o
wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają
ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa
w
ramach
OC
za
szkody
z
tytułu
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez
oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej
– w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody,
wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez
motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów
ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego
ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych
wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą
zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny
jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i
snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie
z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna,
speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach
górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo
górskie), le parkur, kitesurfing.
Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji,

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w przypadku
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jeżeli OWU
wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające
odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie,
chyba że zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia
opisanego w SIWZ, ofercie lub umowie.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
zakres
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód
powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej,
badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń
opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby
zdrowia.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakresem ochrony
ubezpieczenia OC objęte są szkody w środowisku będą objęte
wyłącznie zdarzenia nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane
przez Ubezpieczonego.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że z zakresu ochrony
wyłączone są szkody związane z użyciem, wytwarzaniem,
składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych,
prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą
wybuchową.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że z zakresu ochrony
wyłączone są szkody wynikające z przeniesienia choroby
Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że pokazy sztucznych
ogni (w przypadku ich organizacji) mają obejmować ochroną
wyłącznie te działania, które będą przeprowadzone przez
podmioty profesjonalne zajmujące się takimi pokazami
fajerwerków / sztucznych ogni.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej nie wykracza poza zakres ustawowej
odpowiedzialności ubezpieczonego, za wyjątkiem w sytuacji, gdy
Wykonawca zaakceptuje klauzule fakultatywne.
Pełnomocnik
Zamawiającego
potwierdza,
ze
zakres
ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w tym z tyt.
wykonywania zawodu.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt organizatora
imprez
masowych
niepodlegających
ubezpieczeniu
obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów, ochrona będzie obejmować
szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników
Ubezpieczającego o ile
będzie można przypisać
winę
Ubezpieczonemu.
Pełnomocnik
Zamawiającego
potwierdza,
że
ochrona
ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji,
przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności
sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia
(zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez
motorowych, motorowodnych,
lotniczych oraz sportów
ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka
uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z
aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których
zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem,
jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami,
nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna,
speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich
(rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur,
kitesurfing.
Pełnomocnik

Zamawiającego

potwierdza,

możliwości
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52.
53.

54.
55.

56.

współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody,
imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy
rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i tj. osoba inna niż osoby wskazane jako objęte ubezpieczeniem (w
innych,
niepodlegających
ubezpieczeniu każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).
obowiązkowemu organizatora imprez masowych
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów –
prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania
przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli
będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego
pracownicy tj. osoba inna niż osoby wskazane jako
objęte ubezpieczeniem (w każdej sytuacji, nie tylko w
przypadku winy umyślnej).
Prosimy o podanie wielkości przychodu/budżetu za Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że budżet na rok 2018
2017 rok (Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych)
wynosi: 30 667 152,91 zł.
Prosimy o podanie wielkości zarządzanych zasobów (w Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina Godziszów
tym liczba budynków, powierzchnia, w przypadku posiada 6 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale użytkowe.
budynków wielomieszkaniowych - liczba lokali
mieszkalnych i/lub użytkowych);
Prosimy o modyfikację pkt aa) poprzez wprowadzenie Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
limitu w wys. 10.000 zł a jeden lokal i 50.000 zł na
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Prosimy o modyfikację pkt oo) poprzez wprowadzenie Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
limitu w wys. 10.000 zł a jeden lokal i 50.000 zł na
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
V – dot. ubezpieczenia instalacji i kolektorów solarnych oraz pieców na biomasę zainstalowanych na terenie Gminy
Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka gradu wys. Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmian treści SIWZ,
200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Załącznik nr 1d,:
ubezpieczenia
Treść przed zmianą:
3. Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
obejmujący w szczególności następujące ryzyka łącznie:
P – podstawowy – pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja,
upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej
w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi
umową ubezpieczenia,
PŻ – pozostałe żywioły – huragan, deszcz nawalny, grad, napór
śniegu lub lodu, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi,
uderzenie pojazdu, upadek drzewa dym, sadza, huk
ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli,
PO – powódź z limitem 50 000 zł na jedno zdarzenie i 600 000 zł
na wszystkie zdarzenia
D – dewastacja ubezpieczonego mienia przez osobę trzecią z
limitem 50 000,00 zł
PRZ – przepięcie (rozumianego jako szkody spowodowane
działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w
czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub
wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w
obwodach
elektrycznych
odbiorników)
z
limitem
odszkodowawczym 250 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Awaria instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w
instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego
ogrzewania
oraz
innych
urządzeniach
technologicznych przesyłających media w postaci płynnej,
wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego
zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych
związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, łącznie z kosztami
udokumentowanego poszukiwania miejsca szkody
Treść po zmianie:
3. Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
obejmujący w szczególności następujące ryzyka łącznie:
P – podstawowy – pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja,
upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej
w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi
umową ubezpieczenia,
PŻ – pozostałe żywioły – huragan, deszcz nawalny, grad z
limitem 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia losowe,
napór śniegu lub lodu, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się
ziemi, uderzenie pojazdu, upadek drzewa dym, sadza, huk
ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli,
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58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.

65.

66.

Prosimy o podanie roku (daty zamontowania) instalacji
solarnych oraz pieców na biomasę
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony obejmuje
wyłącznie zainstalowanie i działające urządzenia i
instalacje po zakończeniu prób i testów, nie obejmuje
ochroną montażu,
Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający przewiduje
oddanie do użytkowania nowych instalacji solarnych.
Prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko awarii
instalacji w wys. 200.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Prosimy informację jaki jest udział podział procentowy
instalacji solarnych zamontowanych na gruncie?
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys.
400 zł dla wszystkich szkód bez względu na przyczynę
Prosimy o potwierdzenie łącznej sumy ubezpieczenia
mienia w wys 9.386.663,01 zł

PO – powódź z limitem 50 000 zł na jedno zdarzenie i 600 000 zł
na wszystkie zdarzenia
D – dewastacja ubezpieczonego mienia przez osobę trzecią z
limitem 50 000,00 zł
PRZ – przepięcie (rozumianego jako szkody spowodowane
działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w
czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub
wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w
obwodach
elektrycznych
odbiorników)
z
limitem
odszkodowawczym 250 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Awaria instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w
instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego
ogrzewania
oraz
innych
urządzeniach
technologicznych przesyłających media w postaci płynnej,
wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego
zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych
związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, łącznie z kosztami
udokumentowanego poszukiwania miejsca szkody
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że I etap został
zamontowany w 2015 roku, II etap w 2018 roku.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakres ochrony
obejmuje wyłącznie zainstalowane i działające kolektory, po
zakończeniu prób i testów. Nie obejmuje ochroną montażu.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie jest
wstanie przewidzieć oddania nowych instalacji solarnych.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że instalacje solarne są
montowane na dachach lub ścianach budynków.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że łączna sum
ubezpieczenia w części IV: 9 386 663,01 zł (wartość księgowa
brutto).
VI – dot. obligatoryjnych zasad likwidacji szkód
Prosimy o wyłączenie zapisu w pkt. 10 („W razie Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SIWZ
konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i poprzez usunięcie punktu nr 10, Obligatoryjne zasady likwidacji
informacji Wykonawca może tylko dwukrotnie zwrócić szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I
się
do
Zamawiającego
bądź
innych
osób części zamówienia o treści:
zainteresowanych (ubezpieczający, ubezpieczony)”.
10. W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów
i informacji Wykonawca może tylko dwukrotnie zwrócić się do
Zamawiającego
bądź
innych
osób
zainteresowanych
(ubezpieczający, ubezpieczony), nie dotyczy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej
VII – dot. załącznik 4 – warunki obligatoryjne
Kradzież zwykła, prosimy o modyfikację definicji Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SIWZ,
kradzieży zwykłej poprzez dodanie warunku Załącznik Nr 4 poprzez dookreślenie definicji kradzieży zwykłej, i
bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu na policji
nadaje jej treść:
„Kradzież zwykła – dokonanie zaboru w celu przewłaszczenia
mienia bez zniszczenia zabezpieczeń lub bez użycia przemocy,
groźby jej użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu
nieprzytomności lub bezbronności. Ryzyko kradzieży zwykłej nie
obejmuje gotówki. Zdarzenie winno zostać bezzwłocznie
zgłoszone na policję.”
Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów Zamawiającego dokonuje zmiany treści SIWZ, Załącznik Nr 4
budynków, budowli– wnioskujemy o modyfikację treści poprzez zmianę treści Klauzuli kradzieży stałych elementów
klauzuli poprzez dodanie słów:
budynków i budowli i nadaje jej następujące brzmienie:
.„Przedmiotowe mienie musi być przytwierdzone do „Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków
budynków, budowli lub obiektów małej architektury w i budowli – bez względu na postanowienia ogólnych bądź
sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy
pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi”
ubezpieczenia uzgodniły, że:
Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są szkody w
ubezpieczonych budynkach i budowlach spowodowane kradzieżą
elementów stałych tych nieruchomości (np. rynien, parapetów,
ogrodzeń itp.) oraz szkody w ubezpieczonych obiektach małej
architektury spowodowane kradzieżą elementów tych obiektów.
Przedmiotowe mienie musi być przytwierdzone do budynków,
budowli lub obiektów małej architektury w sposób
uniemożliwiający jego wymontowanie bez pozostawienia śladów
użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności wynosi 50
000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie
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69.

70.

71.
72.
73.

74.

Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie: –
wnioskujemy o modyfikację treści klauzuli poprzez
zmianę wysokości limitu na: 100.000 zł na jeden i
wszystkie transporty w okresie ubezpieczenia
Klauzula katastrofy budowlanej - prosimy o dopisanie
wyłączeń odpowiedzialności:
Z odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń wyłączone są
szkody:
1. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w
których prowadzone są roboty budowlane wymagające
pozwolenia na budowę, w budynkach przeznaczonych
do rozbiórki.
Odnośnie Klauzuli 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 (pytanie
dotyczy głównie ryzyka przeniesienia ognia)

ubezpieczenia. Bez franszyz redukcyjnych i udziałów własnych.
Jest to oddzielny limit nie powiązany z klauzulą kradzieży
zwykłej.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w ramach ryzyka
katastrofy budowlanej nie będą objęte szkody:
1. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których
prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na
budowę,
2. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wskazana w SIWZ
klauzula automatycznego pokrycia OC dotyczy Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i
posiadanego mienia przez Zmawiającego a nie ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk.
Jednocześnie Zmawiający potwierdza, że w klauzuli
automatycznego pokrycia OC nowe lokalizacje zostaną objęte
ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne
wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone
w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający jest
zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa.

Klauzula miejsc ubezpieczenia – prosimy o dopisanie w
treści klauzuli odnośnie przyszłych lokalizacji: „Ochroną
ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są
wyłącznie lokalizacje, których zabezpieczenia są nie
gorsze niż w lokalizacjach przyjętych do ubezpieczenia
w chwili jego zawarcia.”
Klauzula szkód mechanicznych - wnioskujemy o Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 300 zł
Klauzula szkód elektrycznych
- wnioskujemy o Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 100 zł
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych
VII– dotyczy wzorów umowy
1. Dot. §4 pkt 4 prosimy o modyfikację zapisu umowy Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w przypadku
na następujący:
utworzenia nowej jednostki organizacyjnie lub instytucji kultury
„zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w o profilu nie analogicznym do zakresu opisanego załączniku nr 1
przypadku utworzenia nowej jednostki organizacyjnej do SIWZ. Zamawiający będzie zobowiązany do złożenia
lub instytucji kultury, pod warunkiem, że nowy podmiot pisemnego wniosku do Wykonawcy o akceptację zmiany z
będzie posiadał analogiczny profil działalności do uwzględnieniem klauzuli automatycznego pokrycia i klauzuli
działalności określonej w SIWZ albo rozwiązania automatycznego pokrycia OC.
jednostki organizacyjnej lub instytucji kultury objętej
zamówieniem; warunkiem dokonania zmiany jest
złożenie pisemnego wniosku przez Zamawiającego i
obliczenie kosztów zmiany (dopłata składki z
uwzględnieniem postanowień klauzuli automatycznego
pokrycia lub zwrot składki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia), zgodnie z zasadami określonymi w § 10
niniejszej umowy;”

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
Termin składania i otwarcia nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Mateusz Fus
Inter-Broker Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu.
Oddział w Lublinie
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