Znak sprawy: BZP.271.6.2018
Toruń, dnia 05.06.2018r.
Wszyscy wykonawcy
Wyjaśnienia do treści SIWZ
dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy
Skąpe wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Ogłoszenie nr 563481-N-2018 z dnia 25.05.2018r.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów
Gminy Skąpe wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.
Lp.

1

Odpowiedź

Pytanie
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.

2

W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o
informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w
mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach

3

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 miały zastosowanie zapisy OWU
dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

4

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do
ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie
oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa
działalności człowieka.

Zamawiający potwierdza że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie
wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki
ubezpieczenia Wykonawcy.
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te
zawarte w załączniku nr 1a oraz 8 do SIWZ.
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma
prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie
dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym), stosowna
dokumentacja zostanie udostępniona.
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te
zawarte w załączniku nr 1a oraz 8 do SIWZ.
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma
prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie
dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym), stosowna
dokumentacja zostanie udostępniona.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że kiedy w zakresie mienia od wszystkich ryzyk jest mowa o
zapadaniu i osuwaniu się ziemi to w ich rozumieniu wyłączone są szkody
spowodowane zapadaniem i osuwaniem się ziemi w wyniku działalności człowieka.
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5

6

7

8

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych
do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o
następujące dane :
- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry,
dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych
Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do
wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie
techniczne
Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat,
ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem
przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna,
instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa,
instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)
Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 3 lat, w jakim
zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te
zawarte w załączniku nr 8 do SIWZ.
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma
prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie
dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym), stosowna
dokumentacja zostanie udostępniona.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że część danych o których mowa w pyt. Lp. 7 znajduje się w
załączniku nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych danych
dotyczących planowanych remontów w okresie najbliższych 3 lat.

9

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada starodruków lub inkunabuł.

10

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

Nie dotyczy.

11

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w
jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji

12
13

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie
wszystkich ubezpieczeń określonych w 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.

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy największa łączna suma ubezpieczenia
środków trwałych przypada na lokalizację: ul. Międzylesie 6, 66- 213 Międzylesie i
wynosi około 4 500 000,00 zł.
Zamawiający infomuje, że dotychczas nie miał zawartej polisy nadwyżkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza
dotychczasowych ubezpieczeń. Zakres ubezpieczenia uległ zmianie.

Strona 2 z 15

14

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

Okres ubezpieczenia: 09.07.2015- 08.07.2017
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:
Franszyza integralna: 200,00 zł
Franszyza redukcyjna: brak
Udział własny: brak
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:
Franszyza integralna: 100,00 zł
Franszyza redukcyjna: brak, kradzież zwykła- 500,00 zł
Udział własny: brak
Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia:
Franszyza integralna: 50,00 zł
Franszyza redukcyjna: brak
Udział własny: brak
Ubezpieczenie OC:
Franszyza integralna: brak za wyjątkiem szkód rzeczowych- 200,00 zł/ czyste straty
finansowe- 200 euro
Franszyza redukcyjna: brak za wyjątkiem OC pracodawcy- wysokość świadczenia
ZUS
Udział własny: brak
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna: brak, kradzież zwykła- 500,00 zł
Udział własny: 5 % wartości szkody
Okres ubezpieczenia: 09.07.2017- 08.07.2018
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:
Franszyza integralna: 200,00 zł
Franszyza redukcyjna: brak za wyjątkiem: wandalizmu i przepięć- 200,00 zł/ graffiti,
kradzieży stałych elementów budynków i budowli; kradzież zwykła- 500,00 zł/ akty
terrorystyczne- 5 % wartości szkody min. 1 000,00 zł/ katastrofa budowlana, szkody w
transportowanym mieniu- 1 000,00 zł
Udział własny: brak
Ubezpieczenie OC:
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna: brak za wyjątkiem: OC pracodawcy- wysokość świadczenia
ZUS/ czyste straty finansowe, OC za szkody wyrządzone przez połączenie, zmieszanie
lub dalszą obróbke produktu- 500,00 zł
Udział własny: brak
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:
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Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna: 100,00 zł za wyjątkiem szkód polegających na kradzieży z
włamaniem oraz upuszczeniu – 20 % wartości szkody/ koszty odtworzenia danych i
oprogramowania- 300,00 zł/ zwiększone koszty działalności- 500,00 zł
Udział własny: brak
15

16

17

18

19

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
I. mienie wyłączone z eksploatacji
II. pustostany
III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie:
- adresu - lokalizacji,
- jednostkowych sum ubezpieczenia,
- rok budowy
- konstrukcja budynki i jego przeznaczenie dotychczasowe
- stan techniczny
- jakie były szkody w takim mieniu w ub. latach
- czy jest ogrodzone i dozorowane
- od kiedy z są w posiadaniu Zamawiającego
- co Zmawiający ma zamiar zrobić z tym mieniem
- czy instalacje są na bieżąco konserwowane
- czy wszystkie maszyny i i urządzenia poza systemami bezpieczeństwa są
odłączone od źródeł zasilania
O ile to możliwe prosimy o wyłączenie z ochrony , wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej i limitu odszkodowawczego.
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie
w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z
zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do
FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu
akceptowalnego przez Zamawiającego
W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu
ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych
zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka
wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały
dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).
Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki
przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone
budynki wyłączone z eksploatacji, pustostany oraz budynki w złym lub awaryjnym
stanie technicznym.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Zamawiający potwierdza, że na dzień dzisiejszy nie ma zgłoszonych do ubezpieczenia
budynków przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia.
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W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie
przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.
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
Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi
dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości
1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez
Zamawiającego?
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 zmniejszenie limitu do 5.000,zł
Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w
wysokości 1.000,- PLN
Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat proszę o zmianę rodzaju wartości z
odtworzeniowej na rzeczywistą lub księgową brutto
Proszę o wprowadzenie poza limitem procentowym również limitu kwotowego w:
Klauzula automatycznego pokrycia limit kwotowy dla jednej lokalizacji do 2 mln
zł
Wnioskujemy:
a) ustanowenie limitu na szkody spowodowane graffiti np. 10.000,- lub inny wg
uznania Zamawiającego oraz franszyzę redukcyjną franszyza redukcyjna np

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada/ zarządza/ administruje
wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada wiedzy o szkodach
spowodowanych powodzią po 1996 roku.
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te
zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ.
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te
zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
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15% min 300,- zł
b) ustanowenie franszyza redukcyjna w wys. 5% min. 500,- zł dla klauzul:
 terroryzmu,
 strajków i zamieszek,
 wyłączenia ryzyka z eksploatacji
 w ubezpieczeniu elementów zewnętrznych (znajdujących się poza
pomieszczeniami)
 w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego przenośnego
c) wprowadzenie franszyza redukcyjna 300,- zł dla ryzyka kradzieży gotówki i
wandalizmu / dewastacji oraz w klauzuli szkód elektrycznych, klauzuli
poszukiwania przyczyn awarii, mienia w transporcie, przepięć, W
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego stacjonarnego oraz oprogramowania
d) ustanowenie limitu kwotowego na kradzież zuchwałą dla mienia
e) ustanowenie limitu kwotowego dla klauzuli przechowywania mienia dla
mienia w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu – np. na 50.000,- zł
f) zmniejszenia limitu w klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych - np. na
200.000,- zł / z uwagi na niską łączną sumę ubezpieczenia mienia/
g) zmniejszenia limitu w klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia
np. na 200.000,- zł / z uwagi na niską łączną sumę ubezpieczenia mienia/
32

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na dzień
08.06.2018r. o czym poinformował w wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 29.05.2018r.

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.06.2018r.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej

33

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem
działalności leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także
udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych usług, jak zmiana
opatrunku, szczepienie etc. )

34

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód
związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia

35

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem,
zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a
także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem,

Zamawiający informuje i dookreśla, że zakres ochrony nie będzie obejmować szkód
powstałych w związku z prowadzeniem działalności leczniczej, medycznej, badawczej,
farmaceutycznej, a także udzielania świadczeń medycznych.
Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie
wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki
ubezpieczenia Wykonawcy.
Zamawiający informuje i dookreśla, że zakres ochrony nie będzie obejmować szkód
związanych z zarządzeniem jednostkami służby zdrowia.
Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie
wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki
ubezpieczenia Wykonawcy.
Zamawiający informuje i dookreśla, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie
obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarzadzaniem
oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku
z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem,
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spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich
przetwarzaniem

36

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o
potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie będzie obejmować szkód
związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz
takich, gdzie chodzi o uzyskanie maksymalnej prędkości

37

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną
wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie
zajmujące się takimi pokazami

38

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy
związane ze
sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E.
jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

39

40

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno
Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.
Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały
własne ona uwzględnia (jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w
dotychczasowych umowach) i czy obejmuje wszystkie ryzyka zgłoszone obecnie
do ubezpieczenia OC

odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, za wyjątkiem
PSZOK.
Nie dotyczy to Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
który zgodnie z obowiązującymi przepisami, działa na terenie Gminy Skąpe.
PSZOK obsługiwany jest przez pracowników Gminy (regulamin PSZOK dostępny jest
na stronie internetowej www.skape.pl) . PSZOK zgodnie z obowiązującymi przepisami
przyjmuje wyselekcjonowane odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez
mieszkańców Gminy Skąpe. Kompleksową usługą odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z Gminy Skąpe (w tym z PSZOK) zajmuje się podmiot
zewnętrzny (nie objęte niniejszym postępowaniem).
Zamawiający informuje, i dookreśla że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody
związane z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz takich,
gdzie chodzi o uzyskanie maksymalnej prędkości.
Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie
wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki
ubezpieczenia Wykonawcy.
Zamawiający informuje i dookreśla, że w OC organizatora imprez niepodlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu, pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną
wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie
zajmujące się takimi pokazami.
Zamawiający informuje i dookreśla, że zakresem ochrony nie będą obejmowane
imprezy związane ze
sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E.
jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.
Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie
wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki
ubezpieczenia Wykonawcy.
Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje zarówno
Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych- jednostki podległe.
Patrz odpowiedź na pyt. Lp. 14.

41

Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

42

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków
oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron
(Zamawiającego i Wykonawcy)

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w załącznikach nr 6, 6a, 6b, 6c do
SIWZ (wzory umów, §4), warunkiem dokonania zmian w umowach jest m.in. złożenie
wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę wraz ze
sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy, czyli wymagana jest zawsze zgody obu
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stron.

43

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 w OC działalności ochrona nie obejmuje szkód
ubezpieczanych w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych
Prosimy o dopisanie w klauzuli miejsc ubezpieczenia, iż dotyczy wyłącznie terenu
RP

Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
zakres ubezpieczenia nie wykracza poza odpowiedzialność regulowaną przepisami
prawa.
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został
określony w Załączniku nr 1a do SIWZ i dookreśla, że obejmuje teren RP, a w
przypadku podróży zagranicznych i wycieczek - teren całego świata, z wyłączeniem
USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.
Zamawiający informuje i dookreśla, że zakres ubezpieczenia oc działalności nie
obejmuje ryzyk ubezpieczanych w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych
Zamawiający informuje, że w klauzuli miejsc ubezpieczenia znajduję się zapis iż
dotyczy wyłączenie terenu RP.

44

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód powstałych na terenie
USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii

47

Prosimy o wyłączenie stosowania klauzuli warunków i taryf do OC działalności

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

48

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została
uregulowana w SIWZ, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i
klauzulach do OWU Wykonawcy.

49

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęta OC z tytułu
zarządzania zasobami nieruchomości komunalnych

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie
wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki
ubezpieczenia Wykonawcy.
Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ, zakres ubezpieczenia OC obejmuje
między innymi szkody powstałe w związku z gospodarowaniem gminnym zasobem
nieruchomości, o ile nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC zarządców
nieruchomości. Zamawiający informuje, że wykaz budynków, budowli oraz lokali
mieszkalnych znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.

45
46

50

51
52

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo
zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w
zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z
uwagi na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003r. o
pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy
agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?
Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować
będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie objęte przeniesienie choroby
Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

Zamwiający potwierdza że OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie
wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone.
Zamawiający potwierdza i dookreśla, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są
szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych
encefalopatii gąbczastych.
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53

54

55

56

57

58

59

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie objęta OC działalności sportowej i
/ lub rekreacyjnej związanej ze sportami ekstremalnymi (wysokiego ryzyka)
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)
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 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
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC zapisu w Postanowieniach
obligatoryjnych dot. realizacji wszystkich części zamówienia: " Ponadto
postanawia się, że jeśli jakiekolwiek ryzyko (zdarzenie), dla którego ustanowiono
limit odpowiedzialności, spowoduje szkodę objętą podstawowym zakresem
głównego ubezpieczenia, zawartego w opisie przedmiotu zamówienia (np. pożar w
następstwie wandalizmu lub strajków czy zamieszek itp.) to szkoda taka objęta
będzie do pełnych sum ubezpieczenia, zgodnie z zakresem danego ubezpieczenia".
Przy zastosowaniu powyższych postanowień powstają wątpliwości, czy podlimity
określone dla poszczególnych ryzyk w OC będą mieć zastosowanie, ponieważ
ryzyka te wynikają z odpowiedzialności ogólnej (deliktowej, kontraktowej), dla
której określono sumę gwarancyjną.

Pytanie jest zbyt ogólne, nie zawiera informacji jaka działalność sportowa i / lub
rekreacyjna jest uważana przez pytającego za sport ekstremaly (wysokiego ryzyka).
Zamawijący informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie
wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki
ubezpieczenia Wykonawcy.
Patrz rówież odpowiedź na pytanie Lp.38.
Zamawiający informuje, 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.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść klauzuli została określona w SIWZ.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Zamawiający 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 dotyczy ubezpieczenia OC.
Zamawiający informuje i dookreśla, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej ma zastosowanie suma gwarancyjna i podlimity zgodnie z zapisami SIWZ
dotyczące tego ryzyka tj. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Patrz odpowiedź na pyt. Lp. 59.
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Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o potwierdzenie, że:

60

a) podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej
sumy gwarancyjnej

Patrz odpowiedź na pyt. Lp. 59.

b) że niższe podlimity wskazane wyraźnie w SIWZ będą mieć zastosowanie
niezależnie od innych podlimitów określonych dla pozostałych ryzyk.
W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych
61
62
63

64

65

66
67
68

69

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji w
wysokości 500 000zł lub innej akceptowalnej
Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów
przeprowadzonych remontów, przeglądów
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla
budynków starszych niż 50 lat
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek
obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na
segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie obiekty,
prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów
(konstrukcja, zabezpieczenia, wartość)
Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów dotyczących katastrofy budowlanej:
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela 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.
Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości
500.000 PLN lub innego akceptowanego przez Zamawiającego
Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach wyłączonych z eksploatacji zostały
odłączone media.
W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym
wnosimy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie
pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)
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

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że część danych o których mowa w pyt. Lp. 62 znajduje się w
załączniku nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy przedmiotem ubezpieczenia jest
wyposażenie i urządzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o
wartości 6 800,00 zł.

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.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 15.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 15.
Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega obowiązujących przepisów
prawa, w tym wskazanych w pytaniu Lp. 69.
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma
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wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku
wraz z określeniem przyczyny.

70

71

72
73

74

75

76

77

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać
będą zgody obu stron - Zamawiającego i Wykonawcy.
w związku z zapisami klauzuli usunięcia przyczyny awarii i braku limitu dla tej
klauzuli oraz definicji awarii instalacji lub urządzeń technologicznych z zakresu
ubezpieczenia mienia systemem od wszystkich ryzyk gdzie wprowadzony jest limit
w wysokości 100 000 PLN na poszukiwanie miejsca awarii, proszę o potwierdzenie
że koszty poszukiwania miejsca awarii ograniczone są do limitu 100 000 PLN
zgodnie z zapisami zakresu ubezpieczenia
Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych
Prosimy o zmianę terminu otwarcia oferty na dzień 08-06-2018 r.

prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie
dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu
terminu lustracji z Zamawiającym).
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w załącznikach nr 6, 6a, 6b, 6c do
SIWZ (wzory umów, §4), warunkiem dokonania zmian w umowach jest m.in. złożenie
wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę wraz ze
sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy, czyli wymagana jest zawsze zgody obu
stron.
Zamawiający dookreśla, że koszty poszukiwania miejsca awarii w ubezpieczeniu
mienia od wszystkich ryzyk ograniczone są do limitu 200 000 zł wskazanego w
definicji awarii instalacji lub urządzenie technologicznych z zakresu ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk.
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te
zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ.
Patrz odpowiedź na pyt. Lp. 32.

Prosimy o potwierdzenie że postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające
odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich
sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i
programie ubezpieczenia
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie iż intencją zamawiającego dla sprzętu
elektronicznego nie było objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń
np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów
komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania
radioaktywnego. Zapisy dotyczące zakresu ubezpieczenia dla sprzętu
elektronicznego bez wskazania wyłączeń powodują wątpliwości interpretacyjne
blokujące możliwość złożenia oferty.
Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka
kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także –
powodzi. prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity
odpowiedzialności określone w SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla
Gminy Skąpe i jednostek organizacyjnych będą obowiązywały wspólne limity
odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego na pierwsze
ryzyko

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie
wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki
ubezpieczenia Wykonawcy.
Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego został określony w SIWZ i obejmuje
miedzy innymi:
„Wszystkie straty materialne (uszkodzenie, zniszczenie lub utrata) w przedmiocie
ubezpieczenia, o ile nie są wyraźnie wyłączone ….,”
Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie
wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki
ubezpieczenia Wykonawcy.
Zamawiający potwierdza i dookreśla, że do Umowy będą miały zastosowanie limity
odpowiedzialności określone w SIWZ.
Zamawiający dookreśla, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Gminy
Skąpe i jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury będą obowiązywały
wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego w
systemie pierwszego ryzyko.
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Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty i
wiadukty?
W przypadku potwierdzenia na powyższe prosimy o informację jaka jest długość i
wartość dróg.
W przypadku potwierdzenia na pytanie nr (….) 78 prosimy o udostępnienie
wykazu mostów i wiaduktów z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i
długości przęseł poszczególnej budowli
Prosimy o modyfikację definicji kradzieży zwykłej poprzez dodanie warunku
bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu na policję

Zamawiający informuje, że drogi, mosty, kładki i wiadukty nie są przedmiotem
ubezpieczenia w zakresie mienia od wszystkich ryzyk. Wykaz budowli znajduje się w
załączniku nr 8 do SIWZ.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

Prosimy o potwierdzenie, że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych.

Zamawijący potwierdza że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych.

Prosimy o podanie przyczyn szkód zaistniałych w ramach ubezpieczenia mienia od
wszystkich ryzyk oraz jakich przedmiotów dotyczyły
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte napowietrzne
sieci energetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 1 000 m od lokalizacji
zgłoszonych do ubezpieczenia
Prosimy o potwierdzenie, że szkody polegające na lub powstałe w wyniku wycieku,
zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną są wyłączone
z ochrony, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego
zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia
W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu
przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia
przeszkody materialnej lub niematerialnej (…)” - prosimy o wykreślenie słów „lub
niematerialnej” ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda
niematerialna
Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na
rzeczywistą
Prosimy o wyłączenie następującego zapisu: „Zamawiający posiada na swoim
terenie drzewostan, w tym obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz pomniki
przyrody. Z tego tytułu może być mu przypisana odpowiedzialność”.
Prosimy o wyłączenie następującego zapisu: „Zakres działalności wskazany
powyżej może ulegać zmianie”

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te
zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ.
Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte napowietrzne sieci
energetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 1 000 m od lokalizacji
zgłoszonych do ubezpieczenia.
Zamawiający potwierdza i dookreśla, że szkody polegające na lub powstałe w wyniku
wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną są
wyłączone z ochrony, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek
innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.
Zamawiający informuje, że pod pojęciem „przedszkody niematerialnej” rozumie się
wszelkiego rodzaju systemu zabezpieczeniowe, np. czujniki ruchu itp..
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

W zakresie ubezpieczenia członków OSP Gminy Skąpe
90

Prosimy o podanie w zakresie I liczby członków OSP

Zamawiający informuje, że w zakresie I ubezpieczenia NNW członków OSP zostało
zgłoszonych łącznie 124 członków OSP i MDP
Strona 12 z 15

Zamawiający informuje że z uwagi na zmianę przepisów prawa wprowadza do SIWZ klauzulę informacyjną o treści:
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
·
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skąpe, adres: Skąpe 65, 66- 213 Skąpe, tel. 68 341 92 12, adres e-mail: urzad@skape.pl
·
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Skąpe jest Pani Alicja Hoppen-Anyszko, tel. 68 341 92 13 adres e-mail: iod@skape.pl, adres: Skąpe 65, 66- 213
Skąpe,;
·
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
ubezpieczenie majątku
i innych interesów Gminy Skąpe, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
·
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
·
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
·
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo
zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo
zamówień publicznych;
·
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
·
posiada Pani/Pan:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO**;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
·
nie przysługuje Pani/Panu:
−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu.
Załączniki:
- Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ „Wykaz remontów przeprowadzonych w budynkach mających ponad 50 lat”

Przemysław Klimkowski
Broker ubezpieczeniowy
Inter-Broker sp. z o.o.
Przedstawiciel pełnomocnika Zamawiającego
(podpis na oryginale)
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Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści siwz „Wykaz remontów przeprowadzonych w budynkach mających ponad 50 lat”
Nazwa budynku
Sala i świetlica wiejska w Pałcku
Sala wiejska w Niekarzynie
Szkoła podstawowa w Niekarzynie
Sala, świetlica, biblioteka w Skąpem
Sala wiejska Podła Góra
Sala wiejska i świetlica Węgrzynice
Sala wiejska Rokitnica
Świetlica wiejska i biblioteka w Ołoboku
Szkoła podstawowa w Ołoboku
Sala i świetlica wiejska Darnawa
Świetlica wiejska w Radoszynie
Lokale mieszkalne: Pałck 23, Pałck 43Niesulice 19
Lokal mieszkalny Ołobok, ul. Wojciechowskiego 8/3
Lokal mieszkalny Węgrzynice 5
Lokal mieszkalny Skąpe 54a

Rodzaj wykonanych prac
Remont kompleksowy, w tym: wymiana pokrycia dachowego, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja elektryczne,
sieć wodno-kanalizacyjna, okładziny podłogowe i ścienne, elewacja
Remont kompleksowy, w tym: wymiana pokrycia dachowego, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja elektryczne,
sieć wodno-kanalizacyjna, okładziny podłogowe i ścienne, elewacja
Wymiana pokrycia dachowego, instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja odgromowa, instalacja
gazowa (gaz płynny)
Remont kompleksowy, w tym: częściowa termomodernizacja, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja elektryczne,
instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna, okładziny podłogowe i ścienne,
Remont kompleksowy, w tym: stolarka okienna i drzwiowa, instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna,
okładziny podłogowe i ścienne, elewacja
Remont kompleksowy, w tym: częściowa termomodernizacja, wymiana pokrycia dachowego, stolarka okienna i
drzwiowa, instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, okładziny podłogowe i ścienne, elewacja
Stolarka okienna, okładziny podłogowe i ścienne
Remont kompleksowy, w tym: wymiana pokrycia dachowego, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja elektryczne,
sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja gazowa, okładziny podłogowe i ścienne, elewacja,
wymiana pokrycia dachowego, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna,
instalacja gazowa, okładziny podłogowe i ścienne,
Remont kompleksowy, w tym: wymiana pokrycia dachowego, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja elektryczne,
sieć wodno-kanalizacyjna, okładziny podłogowe i ścienne,
stolarka okienna i drzwiowa, instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, okładziny podłogowe i ścienne,
elewacja
Wymiana stolarki okiennej
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, montaż instalacji co
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, montaż instalacji co, instalacja elektryczna
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja gazowa
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