Numer referencyjny: INTZ.271.23.2017
Toruń, dnia 16.06.2017 r.
Wszyscy wykonawcy
Wyjaśnienia do treści SIWZ
dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Rogoźno wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Ogłoszenie nr 529122-N-2017 z dnia 2017-06-09 r.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Rogoźnowraz z jednostkami organizacyjnymi na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 oraz
Dz.U. z 2016 r., poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265 z późn. zm.) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie
treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.
L.p.
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Pytanie
Odpowiedź
Pytania dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie
Proszę o potwierdzenie braku szkód powodziowych w
posiada informacji o podtopieniach lub powodziach
lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1996 r.
od 1996 roku. Zamawiający informuje, że informacje
W przypadku, gdy szkody wystąpiły prosimy o
o których mowa w pytaniu Lp. 1 znajdują się na
informację, czy i jakie zostały podjęte kroki w celu
stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pod
zminimalizowania
szkód
powodziowych
w
adresem:http://www.kzgw.gov.pl/pl/wstepna-ocenaprzyszłości.
ryzyka-powodziowego.html
Proszę o uzupełnienie informacji o budynkach: rok Zamawiający informuje, że uzupełnione dane
znajdują się w załączniku nr 1 do wyjaśnień treści
budowy,
SIWZ z 16.06.2017r.
Proszę o zgodę na przyjęcie klauzuli wyłaczenia
ryzyka z eksploatacji w brzmieniu: Klauzula 12 Rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o
szkody powstałe w obiektach wyłączonych z
eksploatacji 1. Ustala się, że z zachowaniem
pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień OWU, zakres udzielonej ochrony
ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody
powstałe w mieniu znajdującym się w obiektach
wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30
dni
(nie
dotyczy
przerw
konserwacyjnych,
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
technologicznych lub wynikających z planu pracy), o
zapisów treści SIWZ.
ile na czas wyłączenia z eksploatacji: 1) wszelkie
maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł
zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane; 2)
obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz
oświetlony w porze nocnej; 3) sprzęt i instalacje p-poż.
są sprawne i stale utrzymane w gotowości do użycia. 2.
Limit odpowiedzialności 250 000,00 PLN stanowi
górną
granicę
odpowiedzialności
(…..nazwa
ubezpieczyciela) z tytułu szkód objętych niniejszą
klauzulą, powstałych wskutek jednego i wszystkich
zdarzeń szkodowych w okresie ubezpieczenia.
Wnioskujemy o wprowadzenie w wyłączeniach: - Zamawiający informuje, że kiedy w zakresie
Obsuwanie
ziemi
spowodowane
działalnością mienia od wszystkich ryzyk jest mowa o
zapadaniu i osuwaniu się ziemi to w ich
człowieka; - Szkód powstałych wskutek wszelkiego rozumieniu wyłączone są szkody spowodowane
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rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia chyba że zapadaniem i osuwaniem się ziemi w wyniku
powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek działalności człowieka.
innego zdarzenia szkodowego nie wyłączonego z Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ.
zakresu ubezpieczenia
Proszę o wprowadzenie limitu 50 000 zl na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubepzieczenia dla
szkód: „W przypadku szkody w budynkach
znajdujących się pod nadzorem konserwatora
zabytków odszkodowanie obejmuje dodatkowo koszty
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody,
zapisów treści SIWZ.
wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym
zalecenia konserwatora zabytków lub innych Strona 2
z 3 odpowiedzialnych w tym zakresie służb (w tym
stosowanie wymaganej przez konserwatora lub inne
służby technologii naprawy)”
Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ.
wyrządzonych przez zwierzęta.
Pytania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie
Zamawiający potwierdza, że na dzień dzisiejszy
obejmować szkód powstałych w związku z
zakres ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować
działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a szkód powstałych w związku z prowadzeniem
także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej
zarządzaniem jednostkami służby zdrowia oraz, że a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej
żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia oraz,
Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności że żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem
leczniczej. Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności
leczniczej
rozpoczęcie
takiej
działalności
w
okresie
ubezpieczenia.
Proszę o wprowadzenie zapisu dla odpowiedzialności
cywilnej z tyt. organizacji imprez, że pokazy Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
sztucznych ogni będą przeprowadzane wyłącznie przez zapisów treści SIWZ
podmioty zajmujące się tą działalnością profesjonalnie
Proszę o informację czy w zakres czynności Gminy
objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi: działalność oczyszczalni ścieków - prowadzenie
składowiska odpadów w tym komunalnych lub
pełniących funkcję czasowego magazynowania i
składowania odpadów? Jeżeli tak, to ile jest takich Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy w
obiektów, jaka jest ich powierzchnia, czy są to obiekty zakres czynności Gminy objętych ochroną
ubezpieczeniową
nie
wchodzi
działalność
czynne oraz czy są tam składowane odpady
oczyszczalni ścieków, prowadzenie składowiska
niebezpieczne, co znajduje się w najbliższym odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję
sąsiedztwie?
posiadanie/
zarządzanie/ czasowego magazynowania i składowania odpadów.
administrowanie
sortownią
śmieci,
zakładem
recyklingu lub utylizacji odpadów? Jeżeli tak to ile jest
tego typu obiektów i czy odbywa się tam termiczna
obróbka śmieci, co znajduje się w najbliższym
sąsiedztwie ?
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie
będą wchodziły imprezy dotyczące sportów przewiduje organizacji imprez dotyczących sportów
ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych,
ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych,
lotniczych .
lotniczych. Jeśli jest inaczej proszę o informację na Zamawiający
informuje,
że
w
sprawach
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nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i
umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne
warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą
pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o
nią w opisie przedmiotu zamówienia

temat tego typu imprez.

11

12

13

14
15

Proszę o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia
umowy ubezpieczenia na mocy porozumieniem stron.
1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie
Cywilnym w zakresie wypowiedzenia umowy, oraz
zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 113, poz.759 z
2010 r. z późn. zm.) Wykonawca może wypowiedzieć
umowę ubezpieczenia z ważnych powodów
określonych w umowie. 2. Za ważne powody
wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie
następujących okoliczności: 1) wskaźnik szkodowości
z tytułu polis zawartych w danym okresie
ubezpieczenia, rozumiany jako wyrażony w procentach
stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw
utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową
ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej
do danego okresu ubezpieczenia, w wysokości
powyżej 60 % składki przypisanej do danego okresu
ubezpieczenia (za składkę przypisaną do danego
okresu ubezpieczenia należy rozumieć sumę
wszystkich rat składek z tytułu umów ubezpieczenia
zawartych w drodze niniejszego zamówienia a
przypadających na dany roczny okres ubezpieczenia),
2) niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego
dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w niniejszej
umowie. 3. Rozwiązanie umowy nastąpi za
zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia.
Czy
Zamawiający
dopuszcza
możliwość
wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości
1.000,-PLN w każdej czystej stracie finansowej?
Jaka jest intencja tego zapisu „czyste straty finansowe,
limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (niniejszy limit
nie ma zastosowania przy odpowiedzialności na
podstawie art. 417¹ kc)” czy w takim przypadku
intencją Zamawiającego jest aby odpowiedzialność
była do pełnej sumy gwarancyjnej ?
Czy
Zamawiający
dopuszcza
możliwość
wprowadzenia franszyzy integralnej 200,- PLN w
każdej szkodzie rzeczowej?
Prosimy o zmianę terminu otwarcia oferty na dzień 2306-2017 r.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ

Zamawiający informuje, że pyt. Lp. 13 nie odnosi się
do treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ
Zamawiający informuje, że termin składania ofert
zostaje przesunięty na 21.06.2017r.

Pytania w zakresie w zakresie ubezpieczenia mienia systemem od wszystkich ryzyk (część I)
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Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany,
budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym

Zamawiający informuje, że szczegółowe dane
odnośnie budynków, w tym czy są użytkowane
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lub awaryjnym stanie technicznym, w szczególności
takie, wobec których stwierdzono zagrożenie
katastrofą budowlaną? W przypadku odpowiedzi
twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji,
jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu
zabezpieczenia tych budynków, w szczególności przed
dostępem osób trzecich.
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Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia z
eksploatacji (użytkowania) budynków wskazanych w
załączniku nr 8.

znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ oraz
załączniku nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ z
16.06.2017r.

Zamawiający informuje że na dzień dzisiejszy dla nie
użytkowanego budynku biurowego przy ul.
Fabrycznej 10 (poz. 21, 22, 23 UM)
przygotowywany jest projekt adaptacji pod
mieszkania.
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy
pracownia zajęć technicznych oraz budynek
gospodarczy przy ul. Małej Poznańskiej 1 (poz. 4,5
SP 2) są użytkowane.

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w
okresie ubezpieczenia wyłączenie jakichkolwiek
budynków z eksploatacji na okres dłuższy niż 90 dni.

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie
posiada informacji o planowanym wyłączeniu
budynków z eksploatacji na okres dłuższy niż 90 dni.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z
ochrony
ubezpieczeniowej
budynków
nieużytkowanych dłużej niż 90 dni?

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ

W odniesieniu mienia wyłączonego z eksploatacji
powyżej 30 dni prosimy o wprowadzenie obowiązku
zamknięcia w okresie nieużytkowania głównych
zaworów doprowadzających wodę, gaz oraz inne
media.
W odniesieniu do budynków wyłączonych z
eksploatacji dłużej niż 30 dni prosimy o ograniczenie
zakresu odpowiedzialności Wykonawcy do ryzyk
podstawowych (FLEXA).
Prosimy o wskazanie obiektów zgłoszonych do
ubezpieczenia, do których nie jest możliwy dojazd
jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub może on
być utrudniony w okresie zimowym.
W celu oceny informacji o szkodowości prosimy o
udzielenie informacji dodatkowych na temat
przedmiotu (których budynków dotyczyły szkody) i
szczegółowych przyczyn szkód.
W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej
prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w
wysokości 5% odszkodowania, jednak nie mniej niż 4
000,- zł.
W odniesieniu do ryzyka kradzieży oraz dewastacji i
wandalizmu dla przedmiotu ubezpieczenia „mienia,
które ze względu na swój charakter znajduje się na
zewnątrz” prosimy o wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie
mniej niż 1.000,- zł.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia dla
budynków wyłączonych z eksploatacji został
określony w klauzuli wyłączenia ryzyka z
eksploatacji.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że nie posiada innych
informacji niż te wykazane w SIWZ oraz
załącznikach do SIWZ.

Zamawiający informuje, że nie posiada innych
informacji niż te wykazane w załączniku nr 9 do
SIWZ.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ.
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W odniesieniu do ryzyka podtopienia w wyniku
deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub lodu,
spływu wód po zboczach lub stokach oraz wystąpienia
powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie
się poziomu wody w wyniku powodzi) prosimy o
wprowadzenie limitu odpowiedzialności w kwocie 100
000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia.

W odniesieniu do szkód powstałych w wyniku
kradzieży zwykłej samolikwidacji prosimy o dopisanie
obowiązku potwierdzenia zgłoszenia zdarzenia na
policję oraz przekazania Ubezpieczycielowi informacji
z policji o wynikach prowadzonego postępowania w
związku ze zdarzeniem.

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego
nie było objęcie ochroną w zakresie katastrofy
budowlanej budynków przeznaczonych do rozbiórki, w
trakcie budowy lub przebudowy oraz mienia w nich się
znajdującego.

Prosimy o informację, czy w okresie od 1997 roku
(włącznie)
w
lokalizacjach
zgłoszonych
do
ubezpieczenia wystąpiła powódź. Jeśli tak, prosimy o
wskazanie tych lokalizacji oraz podanie szacunkowej
wielkości straty Zamawiającego z tego tytułu.
Prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli szkód w
przedmiotach szklanych.
Czy do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń w
ramach budowli ubezpieczonych na pierwsze ryzyko
zgłoszone zostały drogi publiczne? Jeśli tak, prosimy o
przedstawienie ich wykazu lub co najmniej łącznej
długości i wartości odtworzeniowej.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że w SIWZ zamieszczony
jest zapis stanowiący że w przypadku podejrzenia,
iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu
zabronionego
ubezpieczający
powiadomi
niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu
24 godzin.
Zamawiający
informuje,
że
w
sprawach
nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i
umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne
warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą
pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o
nią w opisie przedmiotu zamówienia
Zamawiający informuje, że szczegółowy opis
zakresu ubezpieczenia znajduję się w załączniku nr
1a do SIWZ.
Zamawiający
informuje,
że
w
sprawach
nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i
umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne
warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą
pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o
nią w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający informuje, że udzielił informację w
odpowiedzi na pyt. Lp. 1

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ, zgodnie z SIWZ limit dla
przedmiotów szklanych wynosi 10 000 zł w każdym
rocznym okresie ubezpieczenia
Zamawiający dookreśla że do ubezpieczenia od
wszystkich ryzyk w ramach budowli ubezpieczonych
na pierwsze ryzyko nie zostały zgłoszone drogi
publiczne.

Pytania w zakresie w zakresie OC Gminy Rogoźno wraz z jednostkami organizacyjnymi (część I)

32

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie
obejmować szkód powstałych w związku z
posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz
administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem
odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem,
utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód
powstałych
w
związku
z
posiadaniem,
użytkowaniem,
zarządzaniem
oraz
administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem
odpadów a także w związku z sortowaniem,
spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub
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innym ich przetwarzaniem
Odnośnie „szkód wyrządzonych z tytułu organizacji
imprez” prosimy o :
-
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potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte
imprezy obejmujące sporty motorowe,
motorowodne, lotnicze
prosimy o potwierdzenie, że ochroną
będą objęte szkody powstałe podczas
pokazów sztucznych ogni, fajerwerków, o
ile pokazy te będą zorganizowane przez
firmy
profesjonalne,
zawodowo
zajmujące się organizowaniem tego
rodzaju pokazów.

Odnośnie „szkód wyrządzonych z tytułu organizacji,
współorganizacji i przeprowadzania 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.

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony
wyłączone są szkody powstałe w związku z
przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych
encefalopatii gąbczastych.
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 zmiana umowy
polegająca na objęciu ochroną w ramach ubezpieczenia
OC nowo utworzonej jednostki organizacyjnej/nowego
podmiotu będzie wymagać zgody obu stron. Jeśli
Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy
o potwierdzenie, że w związku z włączeniem do
ochrony nowo powstałego podmiotu/jednostki
organizacyjnej zakres działalności objęty ochroną nie
ulegnie zmianie.
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
dotyczy ubezpieczenia OC.

jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie
planuje organizacji imprez obejmujących sporty
motorowe, motorowodne, lotnicze.
Zamawiający informuje, że organizacja pokazów
sztucznych ogni może być powierzona także innym
podmiotom niż te wskazane w pytaniu Lp. 33
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ
Zamawiający
informuje,
że
w
sprawach
nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i
umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne
warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą
pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o
nią w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie
przewiduje organizacji imprez obejmujących 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.
Zamawiający
informuje,
że
w
sprawach
nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i
umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne
warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą
pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o
nią w opisie przedmiotu zamówienia
Zamawiający dookreśla, że z zakresu ubezpieczenia
wyłączone są szkody spowodowane przeniesieniem
choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii
gąbczastych.
Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia nie
wykracza poza odpowiedzialność regulowaną
przepisami prawa.
Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące zmiany
umowy polegającej na objęciu ochroną w ramach
ubezpieczenia OC nowo utworzonej jednostki
organizacyjnej/nowego podmiotu znajdują się w par.
4 pkt. 1.5 umów dla cz. I i II zamówienia.

Zamawiający potwierdza że wypłaty odszkodowań z
ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez
Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego
bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli
mu stosownych uprawnień. Nie dotyczy ubezpieczeń
OC.
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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 Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający nie
potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na
jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić
odpowiedzialność za tego rodzaju szkody
W odniesieniu do OC z tytułu organizacji imprez
prosimy o doprecyzowanie SIWZ poprzez dodanie
poniższych zapisów:
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
-

40
-

roszczeń z tytułu organizacji odpłatnych
imprez masowych w rozumieniu ustawy z
dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz.
504 z późn. zm.);
roszczeń z tytułu szkód poniesionych
przez Policję, Państwową Straż Pożarną,
inne jednostki ochrony przeciwpożarowej
oraz służbę zdrowia w związku z ich
działaniami w miejscu i w czasie
odbywania się imprezy.

Zamawiający dookreśla że w zakresie OC
organizatora imprez ochrona będzie obejmować
szkody wyrządzone przez członków rodzin
pracowników ubezpieczającego, o ile można
przypisać za nie winę Ubezpieczonym.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia OC
określony w SIWZ obejmuje między innymi 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 (na
podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009
r. o bezpieczeństwie imprez masowych ,Dz. U. .Nr
62, poz. 504 z póżn. zm.)

41

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.

Zamawiający informuje, że dokładna treść klauzuli
automatycznego pokrycia OC znajduję się w
załączniku nr 4 do SIWZ.

42

Prosimy o podanie przyczyn szkód zgłoszonych z
tytułu OC Ubezpieczonych w latach 2015-2017.

Zamawiający informuje, że nie posiada innych
informacji niż te wykazane w załączniku nr 9 do
SIWZ.

W odniesieniu do OC z tytułu zarządzania drogami
prosimy o doprecyzowanie SIWZ poprzez dodanie
poniższych zapisów:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody
wynikające z zarządzania i administrowania
drogami, ulicami:
-

43

-

-

kolejne powstałe z tej samej przyczyny
(okoliczności) w danym miejscu po
upływie 72 godzin od dnia i godziny
zgłoszenia
pierwszej
szkody.
Ubezpieczający zobowiązany jest do
usunięcia zagrożenia powstania szkody
i/lub zabezpieczenia pasa drogowego
najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili
zgłoszenia tych okoliczności,
wyrządzone przez osoby za działalnie
których ponosi odpowiedzialność będące
pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
podobnie działających środków, jeżeli
roszczenie poszkodowanego zostało
skierowane bezpośrednio do tej osoby,
spowodowane
winą
umyślną
Ubezpieczającego lub osób, za które
ponosi odpowiedzialność.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ
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45

46

Prosimy
o
informację
dotyczącą
procedury
monitorowania bieżącego stanu dróg oraz informację,
kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg. Prosimy o
potwierdzenie prawa regresu do podwykonawców,
którym powierzono obowiązki zimowego utrzymania
dróg.
W odniesieniu do OC z tytułu zarządzania drogami
prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w
wysokości 500,- zł w każdej szkodzie.
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód
powstałych w związku z prowadzeniem działalności,
medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także
udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Zamawiający informuje, że stan nawierzchni i
infrastruktury drogowej kontrolowany jest w
zależności od potrzeb jednak objazdy odbywają się
regularnie.
Jednocześnie
podczas
zgłaszania
problemów z nawierzchnią bądź infrastrukturą
wykonywane są dodatkowe kontrole na wskazanych
odcinkach.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ

Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi na
pyt. Lp. 7.

Pytania w zakresie części III - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP

47

Prosimy o potwierdzenie liczby Ubezpieczonych w
ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków
członków OSP/MDP. W przypadku braku możliwości
precyzyjnego określenia liczby Ubezpieczonych,
prosimy o podanie wartości szacunkowej aktualnego
stanu osobowego jednostek OSP/MDP.

Zamawiający poniżej uzupełnia dane odnośnie liczby
członków OSP/MDP.
OSP: 284 osoby
MDP: 86 osoby

Pytania w zakresie części II - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Rogoźno
Prosimy o potwierdzenie prawa Wykonawcy do
indywidualnej oceny ryzyka w tym ustalenia składki w
odniesieniu do pojazdów osobowych przyjmowanych
do ubezpieczenia Auto Casco z sumą ubezpieczenia
powyżej 400000,00 zł oraz pozostałych pojazdów z
sumą ubezpieczenia powyżej 530000,00 zł.
Niezależnie od powyższego prosimy o informację, czy
Zamawiający przewiduje zakup pojazdów, których
wartość będzie przekraczała wymienione progi.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ.
Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada
informacji o planowanych zakupach pojazdów,
których wartość przekroczy progi podane w pyt. Lp.
48.

49

Prosimy o ustalenie składki minimalnej w
ubezpieczeniu AC za jeden pojazd w kwocie 300,00 zł
(w odniesieniu do rocznego okresu ubezpieczenia).

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ

50

Prosimy o potwierdzenie, że na warunkach niniejszej
oferty nie będą ubezpieczane pojazdy wykorzystywane
do transportu materiałów/substancji radioaktywnych,
promieniotwórczych, nuklearnych, atomowych lub
mogących spowodować reakcja jądrową i/lub
promieniowanie
radioaktywne
lub
skażenie
radioaktywne, nuklearne, paliw, gazów, chemikaliów i
innych podobnych lub potwierdzenie prawa
Wykonawcy do indywidualnej oceny ryzyka w
przypadku
zgłoszenia
takich
pojazdów
do
ubezpieczenia.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany
zapisów treści SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje że na dzień
dzisiejszy, nie posiada informacji o planowanych
zakupach i nie przewiduje zakupu pojazdów
wykorzystywanych
do
transportu
materiałów/substancji
radioaktywnych,
promieniotwórczych, nuklearnych, atomowych lub
mogących spowodować reakcja jądrową i/lub
promieniowanie
radioaktywne
lub
skażenie
radioaktywne, nuklearne, paliw, gazów, chemikaliów
.

48

Załączniki:
 Załącznik nr 1: Wykaz budynków z uzupełnionym rokiem budowy
Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
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Z poważaniem

Załącznik nr 1 Wykaz budynków z uzupełnionym rokiem budowy
Jednostka organizacyjna

Urząd Miejski w Rogoźnie

Lp.

Rodzaj budynku

Lokalizacja (adres)

Rok budowy

1.

Budynek Urzędu Miejskiego w
Rogoźnie

64-610 Rogoźno, ul. Nowa 2

1960 rozbudowa

2.

Budynek magazynu Obrony
Cywilnej

64-610 Rogoźno, ul. Nowa 2

1978

3.

Świetlica wiejska w Boguniewie

Boguniewo, 64-610 Rogoźno 2012

4.

Świetlica wiejska w Garbatce*

Garbatka 3, 64-610 Rogoźno

1930

5.

Świetlica wiejska w Gościejewie

Gościejewo 80, 64-611
Gościejewo

1982

6.

Świetlica wiejska w Grudnie

Grudna 25, 64-610 Rogoźno

1975 rozbudowa

7.

Świetlica wiejska w Jaraczu*

Jaracz, 64-610 Rogoźno

1960

8.

Świetlica wiejska w Karolewie

Karolewo, 64-610 Rogoźno

1990 rozbudowa

9.

Świetlica wiejska w Laskowie

Laskowo, 64-611
Gościejewo

1968

10.

Świetlica wiejska w Nienawiszczu

Nienawiszcz, 64-610
Rogoźno

1964

11.

Świetlica wiejska w
Owczegłowach*

Owczegłowy, 64-610
Rogoźno

1940

12.

Świetlica wiejska w Owieczkach

Owieczki, 64-610 Rogoźno

1977

13.

Świetlica wiejska w Rudzie

Ruda, 64-610 Rogoźno

2000

14.

Świetlica wiejksa w Słomowie*

Słomowo, 64-610 Rogoźno

1900

15.

Świetlica wiejska w Studzieńcu*

Studzieniec 25, 64-610
Rogoźno

1981

16.

Świetlica wiejska w Parkowie

Parkowo, 64-608 Parkowo

1974

17.

Wodnik

ul. Wielka Poznańska,
64-610 Rogoźno

1979

18.

Budynek szkolny - główny

ul. Kościuszki 41, 64-610
Rogożno

II poł. XIX w.

19.

Garaże

ul. Kościuszki 41, 64-610
Rogoźno

1970

20.

Budynek gospodarczo- sanitarny*

ul. Nowa, 64-610 Rogoźno

2014
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(targowisko miejskie)
21.

Budynek biurowy Lokal nr 7
I piętro)

22.

ul. Fabryczna 10, 64-610
Rogoźno

II poł. XX w.

Budynek biurowy Lokal nr 8
(II piętro)

ul. Fabryczna 10, 64-610
Rogoźno

II poł. XX w.

23.

Budynek biurowy Lokal nr 9
(III piętro)

ul. Fabryczna 10, 64-610
Rogoźno

II poł. XX w.

24.

Ośrodek sportowo-rekreacyjny budynek hotelowy

64-610 Rogoźno,ul.Za
Jeziorem

1986

25.

Ośrodek sportowo-rekreacyjny budynek stolówki

64-610 Rogoźno, ul.Za
Jeziorem

1989

64-610 Rogoźno, ul.Za
Jeziorem

1986

64-610 Rogoźno,ul.Za
Jeziorem

1986

64-610 Rogoźno, ul.Za
Jeziorem

1986

64-610 Rogoźno, ul.Za
Jeziorem

1986

64-610 Rogoźno, ul.Za
Jeziorem

1986

26.

27.

28.

29.

30.

Ośrodek sportowo-rekreacyjny domki wypoczynkowe
sześciosegmentowe
Ośrodek sportowo-rekreacyjny domki wypoczynkowe
sześciosegmentowe
Ośrodek sportowo-rekreacyjny domki wypoczynkowe
sześciosegmentowe
Ośrodek sportowo-rekreacyjny domki wypoczynkowe
sześciosegmentowe
Ośrodek sportowo-rekreacyjny domki wypoczynkowe
sześciosegmentowe

(

31.

Ośrodek sportowo-rekreacyjny budynek szatni i przebieralni

64-610 Rogoźno, ul.Za
Jeziorem

1977

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

1.

Budynek biurowy

ul. Kościuszki 41b, 64- 610
Rogoźno

1970

Przedzkole nr 1

1.

wolnostojący

ul. Krótka 7, 64-610
Rogoźno

1991

Przedzkole nr 2

1.

wolnostojący

ul. Seminarialna 11 64-610
Rogoźno

1978

1

Przedszkole

Parkowo 114a, 64- 608
Parkowo

1987

2

Budynek gospodarczy

Parkowo 114a, 64- 608
Parkowo

1987

1.

Budynek szkoły

ul. Mała Poznańska 1 , 64610 Rogoźno

ok. 1887

2.

Budynek szkoły

ul. Wielka Poznańska 36, 64ok. 1900-1910
610 Rogoźno

3.

Sala gimnastyczna z przyległymi
obiektami

ul. Mała Poznańska 1 ,64610 Rogoźno

XIX wiek

4.

Pracownia zajęć technicznych z
magazynem sprzętu sportowego

ul. Mała Poznańska 1, 64610 Rogoźno

ok. 1990 i 2004

5.

Budynek gospodarczy

ul. Mała Poznańska 1, 64610 Rogoźno

ok. 1887

Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Powstańców Wielkopolskich

1.

Szkoła

ul.Seminarialna 16, 64-610
Rogoźno

1981

Szkoła Podstawowa im. Jana

1.

Budynek szkolny duży

Pruśce 30

1889

Przedszkole im. Słoneczne
Skrzaty

Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Olimpijczyków Polskich
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Pawła II w Pruścach
2.

Budynek szkolny z salą ćwiczeń

Pruśce 30

1964

3.

Budynek gospodarczy

Pruśce 30

ok.1900

1.

szkoła

Budziszewko 57a

1968

Gimnazjum nr 1 im.
"Mazurka Dąbrowskiego" w
Rogoźnie

1.

stary budynek szkoły

ul. Kościuszki 28,
64-610 Rogoźno

1896

2.

nowy budynek szkoły z salą
gimnastyczną

ul. Kościuszki 28,
64-610 Rogoźno

1988 budynek; 1963
sala gimnast.

Zespół Szkół w Parkowie

1.

Działalność edukacyjna

ul. Parkowo 6, 64-608
Parkowo

1988

1.

Budynek szkoły nr 1

ul. Gościejewo 14

1879

2.

Budynek szkoły nr 2

ul. Gościejewo 14

1879

3.

Budynek szkoły nr 3 sala
gimnastyczna

Gościejewo

ok. 1920

4.

Budynek nr 4 gospodarczy

5.

Budynek oddziału przedszkolnego

ul. Gościejewo 4a

1900

6.

Budynek szkoły nr 1

Tarnowo 21

ok. 1900

7.

Budynek szkoły nr 2

Tarnowo 21

1962

Szkoła Podstawowa im.
Adama Mickiewicza w
Budziszewku

Zespół Szkół w Gościejewie
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