Lublin, 15.03.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy
Wyjaśnienia do treści SIWZ
dotyczy:
postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Łuków ogłoszenie nr
529472-N-2018 z dnia 09.03.2018 r.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w tabeli poniżej
informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.
L.p.









Pytanie

Odpowiedź
Wyjaśnienia do pytań nr 1
Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
na chwilę obecną podał wszystkie możliwe
w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi
- liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw dane dotyczące przebiegu ubezpieczenia w
załączniku 1d do SIWZ zakładka numer 5.
w poszczególnych latach
Na chwilę obecną nie było zgłaszanych
-w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody
szkód
związku
z
niewłaściwym
związane były ze zła jakością dróg
zarządzaniem drogami.
-liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w
poszczególnych latach
Czy zaproponowany w SIWZ program Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, opisany w SIWZ program ubezpieczeniowy
jest zbliżony do obecnego. Program z
jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?
poprzedniego konkursu jest dostępny na
stornie Inter-Broker Sp. z o. o.:
http://www.interbroker.pl/art/9/ogloszeni
a-o-zamowieniach.html
Czy jest możliwe wprowadzenie udziału Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w
własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi?
z
zarządzaniem
drogami
-Czy jest możliwe wprowadzenie limitu związku
publicznymi
obowiązuje
franszyza
odpowiedzialności za szkody z dróg?
integralna w szkodach rzeczowych w
-Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli
wysokości
200,zł.
Pełnomocnik
wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela Zamawiającego nie dokonuje żadnych zmian
w przypadku stwierdzenia braku reakcji w
tym
zakresie.
W
rozszerzeniu
zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w
zagrożenia
związku
z
zarządzaniem
drogami
publicznymi 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.
Pełnomocnik
Zamawiającego
nie
wprowadza limitu odpowiedzialności za
szkody z dróg.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
Zgodnie z wewnętrznymi przepisami
-Jak
często
dokonywane
są
objazdy w razie konieczności usuwanie zagrożeń na
jest
zlecane
podmiotom
kontrolujące stan nawierzchni i innych drodze
zewnętrznym
lub
prace
wykonywane
są
elementów wpływających na bezpieczeństwo
systemem gospodarczym.
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?
Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na
szkody powodziowe?



Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Czy znajdują się budynki pod nadzorem
konserwatora
zabytków,
jeśli
tak
to

wnioskujemy o wprowadzenie limitów?



Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości
500zł
Prosimy o podanie informacji o istniejących ,
bądź planowanych remontach, inwestycjach i
przebudowach?



Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach



Pełnomocnik Zamawiającego nie posiada
wiedzy na temat polis odpowiedzialności
cywilnej
podmiotów
wykonujących
powierzone prace.

Pełnomocnik Zamawiającego nie posiada
informacji o wysokości odmówionych
roszczeń. Nie było zgłaszanych szkód z
odpowiedzialności cywilnej na chwilę
obecną.
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 zamówienie nie dotyczy Miasta
Łuków, a Gminy Łuków – gminy wiejskiej.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
Wykonawcy zajmujący się zimowy i letnim
utrzymaniem
dróg
są
każdorazowo
wyłaniani postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w formie zapytania
ofertowego lub przetargu.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż
drogi gminne są remontowane na bieżąco w
razie potrzeby.
Pełnomocnik Zamawiającego na tym etapie
postępowania nie jest wstanie podać
wartości mienia narażonego na szkody
powodziowe.
Pełna informacja dotycząca zagrożenia
powodziowego dostępna jest na stronach
internetowych
Krajowego
Zarządu
Gospodarki
Wodnej:
http://mapy.isok.gov.pl/imap/
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
Gmina i jednostki organizacyjne nie
posiadają na swojej ewidencji środków
trwałych budynków zabytkowych.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ..
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
gmina
Łuków
planuje
następujące
inwestycje 30 000 euro:
https://uglukow.bip.lubelskie.pl/upload/pli
ki//przetargi_plan_2018.pdf
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że

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
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

w sprawach nieuregulowanych w SIWZ,
umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie
mają odpowiednie postanowienia OWU
Wykonawcy. Jest to opisane w SIWZ.
Pełnomocnik Zamawiającego nie wykazuje
w SIWZ zamkniętego katalogu wyłączeń
odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia
od
wszystkich
ryzyk.
Jednocześnie
Pełnomocnik Zamawiającego 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.
Nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, na
chwilę obecną mienie zgłoszone do
ubezpieczenia nie jest włączone z
eksploatacji.
Jednak ze względu na 24 miesięczne
charakter zamówienia nie jest możliwym
przewidzenie takiej sytuacji w najbliższej
przyszłości, jednakowoż w przypadku
wystąpienia takiej zmiany Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ w zapytywanym
zakresie.

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ.

Pełnomocnik Zamawiajacego 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
przedmiot ubezpieczenia został określony w













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

SIWZ
i
załącznikach.
Pełnomocnik
Zamawiającego nie dokonuje zmiany treści
SIWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
na chwilę obecną do ubezpieczenia mienia
od wszystkich ryzyk nie zostały zgłoszone
pustostany.
Budynki
zgłoszone
do
ubezpieczenia nie są przeznaczone do
rozbiórki,
pustostany,
złym
stanie
technicznym.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
na chwilę obecną Gmina Łuków nie planuje
imprez
motorowych,
samochodowych,
lotniczych,
motorowodnych,
ekstremalnych. Wykaz imprez może być
udostępniony na wniosek Wykonawcy w
trakcie realizacji zamówienia.
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.
Struktura budynków została opisana w
załączniku 1d do SIWZ, zakładka nr 1.
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





zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i
pięcioletnie
przeglądy
budowlane
potwierdzające właściwy stan techniczny- nie
są zagrożone katastrofą budowlaną i nie
znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak
prosimy
o
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

wykonywane zgodnie z obowiązującymi
przepisami
prawa.
Pełnomocnik
Zamawiającego informuje, że na chwile
obecną żaden budynek nie jest zagrożony
katastrofą budowlaną.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
na chwilę obecną jedynymi materiałami
łatwopalnymi są materiały przechowywane
jako materiały opałowe wykorzystywane do
ogrzania budynków oraz paliwo do
napędzania urządzeń.
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.

-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:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
przedmiot ubezpieczenia został określony w
SIWZ i załączniku nr 1d.

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ.

-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

Pełnomocnik Zamawiającego przypomina,
że Zamawiający jest zobligowany do
przestrzegania przepisów prawa.

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w zakresie 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
Jeśli zostają zgłoszone budynki nieużytkowane,
wnioskujemy
o
wprowadzenie
limitu
odszkodowawczego,
wnioskujemy
o
wprowadzenie dla takich budynków franszyzy
redukcyjnej, wnioskujemy o ubezpieczenie
takiego rodzaju budynków w zakresie flexa.
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 przypadku braku takiej
informacji proszę o potwierdzenie, że będą

szkody z tytułu prowadzenia działalności
sportowej i rekreacyjnej w tym poza
miejscem
ubezpieczenia
(
zawody,
wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów
ekstremalnych, motorowych, lotniczych.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki
nieużytkowane.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
Zamawiający na chwilę obecną nie jest
wstanie przewidzieć co wydarzy się w ciągu
najbliższych 2 lat.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
budynki są użytkowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
nie było szkód w budynkach nie
użytkowanych na chwilę obecną.
Pełnomocnik
Zamawiającego
udzielił
odpowiedzi na część tego pytania we
wcześniejszych wyjaśnianiach.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ.
Pełnomocnik udzielił już odpowiedzi na to
pytanie we wcześniejszych wyjaśnieniach.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zostały
wykazane w załączniku nr 1d do SIWZ,
zakładka nr 4.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
w załączniku nr 1d podał pełną posiadaną
przez siebie wiedzę na chwilę obecną.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ.
Jednocześnie przypomina, że do SIWZ są



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

załączniki, z którymi należy się zapoznać.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
w załączniku nr 1d podał pełną posiadaną
przez siebie wiedzę na chwilę obecną.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ.
Jednocześnie przypomina, że do SIWZ są
załączniki, z którymi należy się zapoznać

- 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

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
we wcześniejszych wyjaśnieniach udzielił
odpowiedzi na temat planowanych oraz
zakończonych
inwestycji,
remontów,
przebudów.
Zamawiający dokonuje remontów w miarę
możliwości finansowych.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
na
chwilę
obecna
przedmiotem
ubezpieczenia nie są starodruki lub
inkunabuły.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
udzielił odpowiedzi na to pytanie we
wcześniejszych
odpowiedziach.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że



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

poprzednie specyfikacje są dostępne na
stronach Pełnomocnika Zamawiającego.
Poprzednik program obowiązywał przez
ostatnie 2 lata. Wcześniej polisy były
wystawione na bazie OWU Wykonawcy.

Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały
w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
w okresie od 19.04.2016 do 18.04.2018
obowiązywały następujące franszyzy i
udziały własne:
Mienie od wszystkich ryzyk:
franszyza redukcyjna: 300,00 zł w kradzieży
zwykłej, w pozostałych przypadkach brak
Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk:
franszyza redukcyjna: 300,00 zł w kradzieży
zwykłej,
udział własny: 5% wartości szkody, nie
więcej niż 500,00 zł
Odpowiedzialność
cywilna
z
tytułu
prowadzonej działalności:
Franszyzy i udziały własne:
a. w szkodach rzeczowych franszyza
integralna
–
zniesiona;
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
Ubezpieczenia
komunikacyjne,
NNW
sołtysów, NNW Strażaków, NNW GOK:
- brak franszyz i udziałów własnych.
W okresie ubezpieczenia od 19.04.2015 do
18.04.2016 zgodnie z OWU Wykonawców.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
nie
posiada/zarządza/administruje
wysypiskiem śmieci i/lub zakładem
utylizacji odpadów.





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 wypłaconych odszkodowań lub
wysokości poniesionych strat w przypadku
braku ubezpieczenia
Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło
podniesienie się wód gruntowych proszę o
podanie
wysokości
wypłaconych
poszczególnych odszkodowań lub wysokości
poniesionych strat w przypadku braku
ubezpieczenia
Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości
200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe
wskutek podniesienia się poziomu wód
gruntowych.
Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży
zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300
PLN
Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy
budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości
1000 PLN
Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat
proszę o zmianę rodzaju wartości z
odtworzeniowej na rzeczywistą lub księgową
brutto.





Prosimy o szczegółowe podanie przyczyny
rezerwy
szkodowej
w
ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
mienie Gminy Łuków nie było dotknięte
powodzią po 1996 roku.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
mienie Gminy Łuków nie było dotknięte
podtopieniami na chwilę obecną.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
mienie Gminy Łuków nie było dotknięte
podniesieniem wód gruntowych na chwilę
obecną.

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ.

Pełnomocnik
Zamawiającego
już
odpowiadał na podobne pytanie. Prosimy o
zapoznanie się z treścią wcześniejszych
wyjaśnień. Pełnomocnik Zamawiającego nie
dokonuje zmiany treści SIWZ.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
nie dokonuje zmiany treści SWIZ.
Jednocześnie informuje, że tam, gdzie było
to możliwe dokonał podziału sprzętu
elektronicznego na starzy i młodszy niż 7
lat. Sprzęt starszy niż 7 lat został ujęty
wykazie mienia zakładka nr 1, załącznik nr
1d do SIWZ w wyposażeniu i urządzeniach.
Zamawiający
informuje,
że
sprzęt
elektroniczny jest ubezpieczony w wartości
księgowej brutto, za wyjątkiem gdzie
zostało
to
oznaczone,
że
sprzęt
elektroniczny
jest
w
wartości
odtworzeniowej.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
w przebiegu ubezpieczenia nie było
wykazanej żadnej rezerwy na chwilę
obecną.

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) mienie wyłączone z eksploatacji


Pełnomocnik
Zamawiającego
udzielił
odpowiedzi na podobne pytanie we
wcześniejszych wyjaśnianiach.

b) pustostany
c) budynki w złym lub awaryjnym stanie
technicznym

W przypadku odpowiedzi twierdzącej
prosimy o wskazanie ich lokalizacji,
jednostkowych sum ubezpieczenia
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na
powyższe pytanie prosimy o włączenie w/w
mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku
braku możliwości wyłączenia z zakresu
przedmiotowego
mienia
prosimy
o
ograniczenie zakresu do flexy z limitem

odpowiedzialności do 100.000zł na jedno i
wszystkie zdarzenia. W przypadku braku
akceptacji w/w limitu prosimy o określenie
max
limitu
akceptowalnego
przez
Zamawiającego
Wyjaśnienia do pytań nr 2
Pełnomocnik
Zamawiającego
podaje
definicję klauzuli likwidacji istotnej szkody:
Klauzula likwidacji istotnej szkody – bez
względu na postanowienia ogólnych bądź
szczególnych warunków ubezpieczenia,
strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:
W
przypadku
szkód
wymagających
natychmiastowej naprawy np. w celu
zachowania ciągłości produkcji, działalności
lub świadczenia usług dopuszcza się
możliwość
bezzwłocznego
dokonania
napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez
odpowiednio
przeszkolone
ekipy
naprawcze
ubezpieczającego
lub
ubezpieczonego,
bądź
przez
Prosimy o podanie definicji klauzuli istotniej
wyspecjalizowane
firmy
zewnętrzne

szkody
działające na jego zlecenie. W przypadku
tego rodzaju szkód ubezpieczający lub
ubezpieczony
zobowiązany
jest
do
sporządzenia
i
przedłożenia
ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej
z miejsca szkody oraz zachowania do
dyspozycji ubezpieczyciela elementów
uszkodzonych podlegających wymianie.
Protokół zawierający opis zdarzenia,
rozmiar szkody, wyliczenie jej wartości oraz
sposób naprawy będzie podstawą do
kalkulacji
odszkodowania
przez
ubezpieczyciela. Limit odpowiedzialności
wynosi 20 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
Wyjaśnienia do pytań nr 3
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie Pełnomocnik Zamawiającego przypomina,








ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie
wymogi
w
zakresie
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, określone obowiązującymi
przepisami prawa.
W celu oceny informacji o dotychczasowym
przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był
ubezpieczony (co najmniej) w zakresie
wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?
W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy
o wskazanie różnic
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były
dotychczas objęte ochroną? W przypadku
odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie
różnic
c)
czy
zakres
ochrony
w
ramach
poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do
określonego w SIWZ? W przypadku istotnych
różnic
w
zakresach
poszczególnych
ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
d) jakie franszyzy i udziały własne miały
zastosowanie w poprzednich umowach
ubezpieczenia
Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach
nieuregulowanych
w
niniejszej
SIWZ
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 do zakresu
ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

W odniesieniu do klauzuli robot budowlano –
montażowych prosimy o jej rozszerzenie o
zapis: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną
ubezpieczeniową szkody powstałe
w związku z prowadzonymi przez
Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych
lokalizacji robót budowlano – montażowych
pod warunkiem, że prace te:
1) nie mają wpływu na sprawność urządzeń
przeciwpożarowych lub
innych zabezpieczeń, których istnienie
Ubezpieczający zadeklarował
we wniosku o ubezpieczenie.
Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie
szkody powstałe w istniejących
instalacjach
wodnych,
wodnokanalizacyjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak

że Zamawiający jest zobligowany
przestrzegania przepisów prawa.

do

Pełnomocnik Zamawiającego że na część
pytania
udzielił
odpowiedzi
we
wcześniejszych wyjaśnieniach.
Wszystkie
obiekty
były
dotychczas
ubezpieczone .

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, iż
w sprawach nieuregulowanych w niniejszej
SIWZ, ofercie i umowie 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 do
zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Dotyczy
ubezpieczenia
mienia
od
wszystkich ryzk, sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ,
umowie i ofercie mają zastosowania zapisy
OWU, w tym wyłączenia wykonawcy ogólnie
obowiązujące przepisy prawa.



również wszelkie szkody
będące bezpośrednim lub pośrednim
następstwem uszkodzenia takich
instalacji w wyniku prowadzenia prac.”
W odniesieniu do klauzuli katastrofy
budowlanej prosimy o jej rozszerzenie o zapis:
Z odpowiedzialności. wyłączone są szkody:
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach
będących w tracie
przebudowy lub remontu wymagającego
uzyskania pozwolenia
na budowę;
2) powstałe w przypadku braku zamocowania
elementów nośnych
w ich podporach;
3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.”
W odniesieniu do klauzuli reprezentantów
prosimy o zmianę z: „Ubezpieczyciel nie
odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone
umyślnie przez reprezentantów” na
„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody
wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek
rażącego
niedbalstwa
wyłącznie
przez
reprezentantów…”
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
klauzuli strajków i zamieszek.
Wnosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone
do ubezpieczenia
a) nie jest wyłączone z eksploatacji
b) nie jest w złym lub awaryjnym stanie
technicznym
W przeciwnym wypadku – prosimy o
wskazanie mienia nie spełniającego ww.
warunków.
Prosimy o informację czy w miejscach
wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia
w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź
lub lokalne podtopienia.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy
o wskazanie lokalizacji oraz informację na
temat wysokości poniesionych strat,
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy
o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla
ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
W odniesieniu do podanej szkodowości
prosimy o podanie przyczyn szkód oraz liczby
szkód



W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia Zakres
ubezpieczenia:
„Ubezpieczyciel
ponosi











Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
dla klauzuli katastrofy budowlanej nie
będzie oczekiwał ochrony dla szkód:
1) wynikłych ze zdarzeń powstałych w
budynkach będących w tracie przebudowy
lub remontu wymagającego uzyskania
pozwolenia na budowę;
2)
powstałe
w
przypadku
braku
zamocowania elementów nośnych w ich
podporach;
3) w budynkach przeznaczonych do
rozbiórki.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ.
Pełnomocnik
Zamawiającego
udzielił
odpowiedzi,
we
wcześniejszych
wyjaśnieniach.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
w
zgłoszonych
lokalizacjach
do
ubezpieczenia w ciągu ostatnich 20 lat nie
wystąpiły szkody powodziowe lub lokalne
podtopienia.

Pełnomocnik
Zamawiającego
posiada
wiedzę na temat przyczyn szkód za ostatnie
trzy lata.
Przyczyną szkody na 3 627,00 zł było
przepięcie.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ,
Ofercie i Umowie mają zastosowanie OWU











odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i
niezależne od woli (…)”
prosimy o dopisanie sformułowania: (dotyczy
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
„z zastrzeżeniem wyłączeń, określonymi w
SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli
w SIWZ wyłączeń nie przewidziano, oraz z
uwzględnieniem dodatkowych postanowień "
W
związku z zawartą w SIWZ definicją
kradzieży z włamaniem („ zabór w celu
przewłaszczenia ubezpieczonego mienia w
następstwie usunięcia przeszkody materialnej
lub niematerialnej….” Prosimy o wykreślenie
słów „lub niematerialnej” ewentualnie prosimy
o
zdefiniowanie
pojęcia
„przeszkoda
niematerialna”, jako pojęcia determinującego
odpowiedzialność ubezpieczyciela za zaistniałą
szkodę kradzieżową”
W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od
wszystkich ryzyk jak i sprzętu elektronicznego
od wszystkich ryzyk i zapisu: „ wyłączenia OWU
lub SWU wykonawcy dotyczące powyższych
kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto
wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega
żaden składnik mienia wymieniony w wykazie
majątku deklarowanego do ubezpieczenia”
Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy
wyłącznie przedmiotowych zawartych w OWU
Wykonawcy, a nie wyłączeń zakresowych
określonych w OWU Wykonawcy.
Prosimy
o
potwierdzenie,
że
limity
odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą
miały zastosowanie do umowy zawartej na
podstawie niniejszego zamówienia (choćby
OWU
nie
przewidywały
limitu
odpowiedzialności
dla danego ryzyka lub
przewidywały go w wyższej wysokości niż limit
określony w SIWZ)
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki
zgłoszone
do
ubezpieczenia
posiadają
pozwolenie na użytkowanie stosownie do
aktualnego przeznaczenia;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie
budynków
nieposiadających
takiego
pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki
zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje
poddawane są
regularnym
przeglądom
wynikającym
z
przepisów
prawa,
co
potwierdzone jest każdorazowo pisemnym
protokołami
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie

wykonawcy w tym wyłączenia. Zarówno w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk,
jak i sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk.

Pełnomocnik
Zamawiającego
podaje
przykład przeszkody niematerialnej:
- dostanie się przez sprawcę do wnętrza
pomieszczenia przy użyciu klucza lub
innego narzędzia służącego do otwierania
pomieszczeń i zabezpieczeń, gdzie klucz
został dorobiony lub skradziony bez wiedzy
Zamawiającego.

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
zapis
ten
dotyczy
wyłączeń
przedmiotowych zawartych w OWU
Wykonawcy, a nie wyłączeń zakresowych
określonych w OWU Wykonawcy.

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza ,
że limity odpowiedzialności wprowadzone
w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy
zawartej
na
podstawie
niniejszego
zamówienia
(choćby
OWU
nie
przewidywały limitu odpowiedzialności dla
danego ryzyka lub przewidywały go w
wyższej wysokości niż limit określony w
SIWZ).
Pełnomocnik Zamawiającego przypomina,
że Gmina Łuków jest zobligowana do
przestrzegania przepisów prawa.

Pełnomocnik Zamawiającego przypomina,
że Gmina Łuków jest zobligowana do
przestrzegania przepisów prawa.





budynków
niespełniających
powyższego
warunku wraz z określeniem przyczyny
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia
ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia
są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz
posiadają aktualne przeglądy i badania
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie
lokalizacji
niespełniających
powyższego
warunku wraz z określeniem przyczyny
Prosimy o określenie stanu technicznego
obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia na
podstawie protokołów pokontrolnych z
ostatnich przeglądów budowlanych tych
obiektów

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
I. budynki w złym lub awaryjnym stanie
technicznym
II. budynki przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy
o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) mienie wyłączone z eksploatacji
b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy
o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia.
W odniesieniu do budynków w złym lub
awaryjnym
stanie
technicznym
lub
przeznaczonych do rozbiórki wnioskujemy o

zastosowanie
podstawowego
zakresu
ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna,
wybuch, upadek statku powietrznego).
W odniesieniu do pustostanów i mienia
wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o
zastosowanie
podstawowego
zakresu

ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna,
wybuch, upadek statku powietrznego).
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
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 zakres
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje i nie będzie obejmować szkód
powstałych w związku z posiadaniem,
użytkowaniem,
zarządzaniem
oraz

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
zabezpieczenia ppoż, są zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

Pełnomocnik Zamawiającego na chwilę
obecną nie jest wstanie podać informacji na
temat
stanu
technicznego
obiektów
zgłoszonych do ubezpieczenia na podstawie
protokołów pokontrolnych z ostatnich
przeglądów budowlanych tych obiektów.
W ocenie Zamawiającego stan budynków
jest dobry.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone:
I. budynki w złym lub awaryjnym stanie
technicznym
II. budynki przeznaczone do rozbiórki
III. mienie wyłączone z eksploatacji
IV. pustostany

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, 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.
Zamawiający nie oczekuje obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
podmiotu
wykonującego
działalność
leczniczą.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
zakres ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej nie obejmuje i nie będzie
obejmować szkód powstałych w związku z
posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem

administrowaniem
wysypiskiem
lub
składowiskiem odpadów a także w związku z
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem,
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym
ich przetwarzaniem.











Odnośnie „szkód wyrządzonych z tytułu
organizacji imprez” prosimy o :
b)potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte
imprezy
obejmujące
sporty
motorowe,
motorowodne, lotnicze
c) prosimy o wprowadzenie dodatkowego
zapisu: „ … z włączeniem szkód powstałych
podczas pokazów sztucznych ogni, pod
warunkiem, że pokaz jest organizowany przez
firmę
profesjonalnie
zajmującą
się
organizowaniem takich pokazów.”

Odnośnie „szkód wyrządzonych z tytułu
organizacji imprez” prosimy o potwierdzenie,
że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące
sporty ekstremalne rozumiane jako sporty
wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia
maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością
fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których
zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie
ze 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 podanej szkodowości proszę o
informację jakie franszyzy i udziały własne ona
uwzględnia. Jakie franszyzy i udziały własne
miały zastosowanie w dotychczasowych
umowach.
W celu oceny dotychczasowego przebiegu
ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – 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.
Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone
w związku z zarzadzaniem drogami…
prosimy o informację – jaki jest stan

oraz administrowaniem wysypiskiem lub
składowiskiem odpadów a także w związku
z prowadzeniem działalności związanej z
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem,
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek
innym ich przetwarzaniem.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
wykaz planowanych imprez zostanie
udostępniony Wykonawcy na jego pisemny
wniosek.
Zamawiający potwierdza, że ochroną nie
będą objęte imprezy obejmujące sporty
motorowe,
motorowodne,
lotnicze,
ekstremalne i takie gdzie celem jest
uzyskanie maksymalnej prędkości.
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną
przewidzieć, czy będzie organizował pokazy
sztucznych ogni.
Zamawiający potwierdza, że ochrona
ubezpieczeniowa
w
ramach
polisy
odpowiedzialności
cywilnej
będzie
udzielana pod warunkiem że pokaz jest
organizowany przez firmę profesjonalnie
zajmującą się organizowaniem takich
pokazów.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
zakres ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej z rozszerzenia za szkody
wyrządzone z tytułu organizacji imprez nie
będą objęte imprezy obejmujące sporty
ekstremalne
rozumiane
jako
sporty
wysokiego ryzyka uprawiane w celu
osiągnięcia
maksymalnych
wrażeń,
związane
z
aktywnością
fizyczną
zagrażającą zdrowiu i życiu, do których
zalicza się takie
dyscypliny jak np.
żeglowanie ze 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
udzielił
odpowiedzi
na
to
pytanie
we
wcześniejszych wyjaśnianiach.
Pełnomocnik
Zamawiającego
udzielił
odpowiedzi
na
to
pytanie
we
wcześniejszych wyjaśnianiach.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
w stan dróg jest dobry.
Zamawiający
informuje,
że
fundusz









techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia
odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w
roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata
kolejne?
W odniesieniu do OC za produkt Prosimy o
wyłączenie z zakresu szkody w związku z
przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i
innych encefalopatii gąbczastych.
Prosimy
o
wyłączenie
z
zakresu
ubezpieczenia
klauzuli
automatycznego
pokrycia OC
Prosimy o potwierdzenie, że zapis „Wypłaty
odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych
będą dokonywane przez Wykonawcę na
rachunek bankowy Zamawiającego bądź
poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli
mu stosownych uprawnień” nie ma
zastosowania do ub. OC.
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.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC
organizatora
imprez
ochrona
będzie
obejmować
szkody
wyrządzone przez
członków
rodzin
pracowników
ubezpieczającego,
o
ile
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami prawa można

przypisać za nie winę Ubezpieczonym. Jeśli
Zamawiający nie potwierdza powyższego, to
prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie
Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność
za tego rodzaju szkody.
Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu
organizacji,
współorganizowania
i
przeprowadzania imprez, w tym imprez
masowych, np. kulturalnych, sportowo –
rekreacyjnych,
artystycznych,
okolicznościowych i innych, niepodlegających
ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora
imprez
masowych
zgodnie
z

Rozporządzeniem Ministra Finansów –
prosimy
o
wprowadzenie
możliwości
zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu
do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba
inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy
(w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku
winy umyślnej).
Ubezpieczenia komunikacyjne:
W odniesieniu do wykazu pojazdów prosimy
o podanie marki i modelu wszędzie tam gdzie

brakuje


Prosimy

o

podanie

liczby

miejsc

dla

remontowy:
2017 wynosił – 845 921,61 zł
2018 wynosi - 490 000,00 zł
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
zakres ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej wyłączone są szkody wyrządzone z
przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba
i innych encefalopatii gąbczastych.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
zapis „Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń
majątkowych będą dokonywane przez
Wykonawcę
na
rachunek
bankowy
Zamawiającego bądź poszkodowanego,
jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych
uprawnień” nie ma zastosowania do ub. OC.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
w ramach 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 że w zakresie
OC organizatora imprez ochrona będzie
obejmować szkody wyrządzone przez
członków
rodzin
pracowników
ubezpieczającego,
o
ile
zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa można
przypisać za nie winę Ubezpieczonym.

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że
w odniesieniu do OC za szkody wyrządzone
z tytułu organizacji, współorganizowania i
przeprowadzania imprez, w tym imprez
masowych, np. kulturalnych, sportowo –
rekreacyjnych,
artystycznych,
okolicznościowych
i
innych,
niepodlegających
ubezpieczeniu
obowiązkowemu
organizatora
imprez
masowych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów – Ubezpieczyciel ma
prawo regresu do sprawcy szkody, jeśli
będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub
jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko
w przypadku winy umyślnej).
Pełnomocnik Zamawiającego podał pełną
posiadaną przez siebie wiedzę w załączniku
nr 1d do SIWZ, zakładka nr 3 wykaz
pojazdów.
Pełnomocnik Zamawiającego liczbę miejsc

wszystkich pojazdów które maja posiadać
ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów.





W odniesieniu do zakresu terytorialnego AC
prosimy o akceptację zapisu: „Na terytorium
Rosji, Białorusi, Ukrainy ubezpieczeniem nie
są objęte szkody powstałe w wyniku: pożaru,
wybuchu, działania czynnika termicznego lub
chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub
zewnątrz
pojazdu,
kradzieży
pojazdu,
rabunku (rozboju) oraz kradzieży
jego
wyposażenia
podstawowego
lub
dodatkowego.”

W odniesieniu do ubezpieczenia assistance
prosimy o akceptację zapisu: „ Ochroną
ubezpieczeniową zostaną objęte pojazdy
osobowe i ciężarowe do 3,5t. do 10 lat które
posiadają ochronę ubezpieczeniową w zakresie
AC”

dla wszystkich pojazdów z Załącznika nr 1d:
Liczba
Lp.
Nr rej.
miejsc
1.
LLU19025
6,00
2.
LLU04010
6,00
3.
SDX1084
6,00
4.
STP0493
0,00
5.
LLU50XR
6,00
6.
LLU02626
5,00
7.
LLU17988
6,00
8.
LLUF300
6,00
9.
LLU8L96
6,00
10.
LLUS231
6,00
11.
LLU71JA
6,00
12.
LLU42ER
6,00
13.
LLUY544
6,00
14.
LLU07801
6,00
15.
LLU39888
5,00
16.
LLU97XL
18,00
17.
LLU48398
6,00
18.
LLU55387
6,00
19.
LLUF684
5,00
20.
LLU59298
6,00
21.
LLU45725
0,00
22.
LLU05969
6,00
23.
LLU62998
5,00
Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje
zmiany treści SIWZ w załączniku nr 1d,
punkt 2.3.2.:
Treść przed zmianą:
2.3.2. Zakres terytorialny: Europa i inne
kraje wymienione w OWU Auto Casco
Ubezpieczyciela.
Treść po zmianie:
2.3.2. Zakres terytorialny: Europa i inne
kraje wymienione w OWU Auto Casco
Ubezpieczyciela. Z zastrzeżeniem, że na
terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy
ubezpieczeniem nie są objęte szkody
powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu,
działania czynnika termicznego lub
chemicznego pochodzącego z wewnątrz
lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu,
rabunku (rozboju) oraz kradzieży
jego wyposażenia podstawowego lub
dodatkowego.”
Zamawiający informuje, że w SIWZ, w
załączniku nr 1b do SIWZ, w punkcie 2.4.1.
jest zapis o następującej treści:
Zakres wskazany powyżej ma charakter
minimalny. W sprawach nieuregulowanych
zastosowanie mają ogólne lub szczególne
warunki ubezpieczenia, zarówno w zakresie
limitów odpowiedzialności, jej wyłączeń, jak
i niewymienionych wyżej świadczeń –
zgodnie z wariantem wskazanym przez
wykonawcę w formularzu oferty (tzn.
zastosowanie mają inne, niewskazane w pkt.

W odniesieniu do assistance i zapisu: „pokrycia
kosztu parkingu strzeżonego- wyłącznie na czas
niezbędny do umieszczenia pojazdu w stacji
obsługi ale nie dłużej niż 5 dni” prosimy o
zmianę na: parking maksymalnie 3 doby

2.4.1. świadczenia, przypisane do danego
rodzaju wariantu).
Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje
zmiany treści SIWZ w załączniku 1b punkt
2.4.1.:
Treść przed zmianą:
….
 pokrycie kosztu parkingu strzeżonego –
wyłącznie
na
czas
niezbędny
do umieszczenia pojazdu w stacji
obsługi, ale nie dłużej niż 5 dni,
…..



Treść po zmianie:
….


pokrycie kosztu parkingu strzeżonego –
wyłącznie
na
czas
niezbędny
do umieszczenia pojazdu w stacji
obsługi, ale nie dłużej niż 3 dni,

…..
W odniesieniu do assistance i wynajmu pojazdu
zastępczego uprzejmie prosimy o akceptację
zapisu: „ wynajem pojazdu zastępczego 1 dzień
roboczy w przypadku awarii, i do 4 dni
roboczych w przypadku wypadku, kradzieży
oraz koszt podstawienia lub odbioru pojazdu









W odniesieniu do ubezpieczenia Zielonej
Karty proszę o informację czy ma ona
obowiązywać na terytorium Turcji, Tunezji,
Maroko, Rosji, Iranu, Izraela, Azerbejdżanu?
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na
powyższe proszę o informację dla których
pojazdów ma zostać wystawiony Certyfikat
Zielonej Karty.
Proszę o zmianę sposobu płatności składki z
4 rat na 2 raty.

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje
zmiany treści SIWZ, załącznik nr 1b, punkt
2.4.1:
Treść przed zmianą:
……
- wynajem na terenie RP pojazdu
zastępczego po wypadku, po awarii oraz
po kradzieży pojazdu – maksymalnie 10 dni
roboczych w przypadku kradzieży lub
wypadku lub maksymalnie 5 dni roboczych
w przypadku awarii,
…..
Treść po zmianie:
…..
- wynajem na terenie RP pojazdu
zastępczego po wypadku, po awarii oraz
po kradzieży pojazdu – maksymalnie 7 dni
roboczych w przypadku kradzieży lub
wypadku lub maksymalnie 3 dni roboczych
w przypadku awarii,
….
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, nie
planuje wyjazdów na terytorium Turcji,
Tunezji, Maroko, Rosji, Iranu, Izraela,
Azerbejdżanu.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
na chwilę obecną zamawiający nie oczekuje
wystawienia certyfikatu Zielonej Karty.
Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje
zmiany treści SIWZ, załącznik nr 1b, pubkt
5.9..
Treść przed zmianą:







5.9. Płatność składki rocznej w 4 równych
ratach kwartalnych, za wyjątkiem polis
poniżej 300,00 zł.
Treść po zmianie:
5.9. Płatność składki rocznej w 2 równych
ratach półrocznych
W odniesieniu do zapisu: „ limit kosztów Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje
holowania (ponad sumę ubezpieczenia) zmiany treści SIWZ, załącznik nr 1b, punkt.
zostaje ustalone w wysokości 1 000,00 zł dla 4.10.:
pojazdów osobowych, a dla pojazdów Treść przed zmianą:
kempingowych, ciężarowych i ciężarowo- 4.10. Limit kosztów holowania (ponad
osobowych o dopuszczalnej ładowności do sumę ubezpieczenia) zostaje ustalony w
2,0t. – 800,00 zł
wysokości
1 000,00 zł dla pojazdów
Prosimy o zmianę na:
osobowych, a dla pojazdów kempingowych,
„Transportu uszkodzonego pojazdu do ciężarowych i ciężarowo – osobowych o
miejsca
zamieszkania
albo
zakładu dopuszczalnej ładowności do 2,0 t – 800,00
naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z zł.
zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała Treść po zmianie:
za granicą RP, kiedy UNIQA pokrywa koszt 4.10. Limit kosztów holowania do siedziby
transportu do wysokości 10% sumy Zamawiającego lub zakładu naprawczego
ubezpieczenia, nie
(ponad sumę ubezpieczenia) zostaje
więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł,”
ustalony w wysokości 1 000,00 zł dla
pojazdów osobowych, a dla pojazdów
kempingowych, ciężarowych i ciężarowo –
osobowych o dopuszczalnej ładowności do
2,0 t – 800,00 zł..
Wyjaśnienia do pytań nr 4
Prosimy o udzielenie informacji o różnicach Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
wcześniejszych
wyjaśnianiach
w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z we
odpowiedział
na
podobne
pytanie.
ostatnich 3 lat w porównaniu do
wnioskowanego
(franszyz
udziałów
własnych,
limitów
odpowiedzialności,
przedmiotu, zakresu ubezpieczenia).
Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy
„Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych
Powodów” o treści cyt.:
Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych
Powodów reasekuracyjnych.
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:
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

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje
zmiany treści SIWZ.
Umowa może zostać wypowiedziana na
podstawie
obowiązujących
przepisów
prawa.



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
Wyjaśnienia do pytań nr 5
W odpowiedzialności cywilnej prosimy o Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
zmianę zapisów z”
„1)
zwrotu
kosztów
wynikłych
z Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że
zastosowania środków podjętych przez w powyższym zapisie nie chodzi o
obligatoryjny funduszu prewencyjny, który
ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie
ma być wypłacony przez Wykonawcę.
lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli były
celowe , chociażby okazały się bezskuteczne”
Na zapis
„ poniesionych po wystąpieniu szkody
kosztów
działań
mających
na
celu
zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej
rozmiarów, jeżeli były celowe chociażby
okazały się bezskuteczne”
Lub doprecyzowanie zapisów znajdujących
się w SIWZ.

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy
składaniu ofert.
W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do SIWZ nie przewiduje się przesunięcia terminu
składania ofert.

Mateusz Fus

Broker ubezpieczeniowy
Inter-Broker Sp. z o. o.
Oddział w Lublinie

