Katowice, 05.12.2018

WYKONAWCY
wg rozdzielnika

STRONA INTERNETOWA
Dotyczy: postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie
z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, poniżej
informuję o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielonych na nie
wyjaśnieniach
PYTANIE NR 1: Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje wysypiskiem śmieci.
ODPOWIEDŹ NR 1: Zamawiający administruje wysypiskiem śmieci będącym w fazie
poeksploatacyjnej (zamkniętej.
PYTANIE NR 2: Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje cmentarzem.
ODPOWIEDŹ NR 2: Zamawiający nie posiada i/lub nie zarządza i/lub nie administruje
cmentarzami.

PYTANIE NR 3: Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków.
Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki.
ODPOWIEDŹ NR 3: Na chwilę obecną Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia budynków
będących pod nadzorem konserwatora zabytków. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż
przedmiotowa informacja została zawarta w Załączniku nr Id do SIWZ, zakładka nr 1,
kolumna M.

PYTANIE NR 4: Prosimy o informację jak często przeprowadzane są objazdy kontrolujące stan
nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg.
ODPOWIEDŹ NR 4: Objazdy kontrolujące stan nawierzchni dróg i innych elementów
wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg odbywają się na bieżąco, minimum raz w
miesiącu.

PYTANIE NR 5: Prosimy o informacje czy wśród budynków, które będą przedmiotem
ubezpieczenia są budynki, które w chwili obecnej są nieeksploatowane. Prosimy o ich wskazani.
ODPOWIEDŹ NR 5: Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zostały zgłoszone następujące
budynki nieeksploatowane:
-budynek mieszkalny, ul. Zakładowa 25
-budynek po byłym FUM, ul. Zakładowa
-budynek przy ul. LWP 41
-budynek Szkoły Podstawowej nr 3
Przedmiotowe budynki mają odłączone media i są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż przedmiotowa informacja została zawarta w
Załączniku nr 1 d do SIWZ, zakładka nr 1, kolumna N.
PYTANIE NR 6: Prosimy o informację czy wśród budynków, które będą przedmiotem
ubezpieczenia są budynki, które są planowane do wyłączenia z użytkowania. Jeżeli tak to prosimy
o ich wskazanie
ODPOWIEDŹ NR 6: W chwili obecnej Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tego typu
budynków.
PYTANIE NR 7: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla powodzi w wysokości

5 000 000 zł?
ODPOWIEDŹ NR 7: Zamawiający wprowadza limit dla ryzyka powodzi w wysokości 5 000 000 zł.

PYTANIE NR 8: Czy odśnieżanie Gminy jest prowadzone przez Firmy zewnętrze? Czy jest
potwierdzone protokołami?
ODPOWIEDŹ NR 8: Zamawiający informuje, że usługi związane z zimowym odśnieżaniem dróg
wykonywane są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie,
co potwierdzone jest stosownymi protokołami. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie posiada w tym zakresie stosowną polisę.

PYTANIE NR 9: Czy place zabaw są monitorowane? Czy są przeprowadzane przeglądy kontrolne?
ODPOWIEDŹ NR 9: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego place zabaw są monitorowane i poddawane
rutynowym przeglądom raz w tygodniu. Dodatkowo raz w miesiącu przeprowadzane są przeglądy
funkcjonalne, a raz na sezon przeglądy okresowe.

PYTANIE NR 10: Czy w trakcie trwania imprez masowych będą przeprowadzane pokazy
sztucznych ogni? Jeżeli tak czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: Pokazy
sztucznych ogni będą przeprowadzane przez Firmy do tego uprawnione
ODPOWIEDŹ NR 10: Zamawiający informuje, iż w trakcie imprez masowych mogą być
przeprowadzone pokazy sztucznych ogni. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pokazy
sztucznych ogni przeprowadzane będą przez podmioty zawodowo się tym trudniące.
PYTANIE NR 11: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności
za szkody wyrządzone podczas imprez oraz imprez masowych, w wysokości 500 000 zł?
ODPOWIEDŹ NR 11: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian
w SIWZ.
PYTANIE NR 12: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności
za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych proponowany limit 200 000 zł?
ODPOWIEDŹ NR 12: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian
w SIWZ.
PYTANIE NR 13: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności
za szkody wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg i chodników proponowany limit

500 000 zł
ODPOWIEDŹ NR 13: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian
w SIWZ.

PYTANIE NR 14: Czy Gmina znajduję się na terenie zalewowym?
ODPOWIEDŹ NR 14: Zamawiający informuje, iż mienie i lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia
nie znajdują się na terenie zalewowym. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż
przedmiotowa informacja została zawarta w Załączniku nr 1 d do S1WZ, zakładka nr 1,
kolumna 0.
PYTANIE NR 15: Czy w roku 1997 r. oraz 2010 r. wystąpiła powódź?
ODPOWIEDŹ NR 15: Zamawiający informuje, iż w 1997 r. na skutek długotrwałych opadów
deszczu doszło do wezbrania wód rz. Czarna Przemszai cieków wodnych stanowiących jej
dopływy. Zalanych zostało ok. 30 ha upraw polowych i ok. 20 ha użytków zielonych. Uszkodzeniu
uległy głównie: drogi gminne, mosty, sieci kanalizacyjne oraz hala sportowa. Uszkodzone mienie
zostało przywrócone do stanu sprzed zaistniałego zdarzenia.
W 2010 r. doszło jedynie do przekroczenia stanów alarmowych na rz. Czarna Przemsza. Nie
zanotowano strat w mieniu komunalnym.

Ponadto Zamawiający informuje, że zagrożenie powodziowe odnoszące się do poszczególnych
lokalizacji zostało opisane w załączniku nr Id do S1WZ, zakładka nr 1.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ.
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Przesłano maiłem do Wykonawcy oraz zamieszczono na stronie internetowej Pełnomocnika
Zamawiającego.

