Toruń 28.02.2019 r.
Znak sprawy: ZP.216D/02/2019/AK
WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych
interesów Gminy Skarżysko – Kamienna wraz z jednostkami organizacyjnymi i
instytucjami kultury”.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm. ), że w dniu 19.02.2019 r. wpłynęło
zapytanie nr 3 do SIWZ o treści:

ZAPYTANIE Nr 3
1. 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 ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 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.
3. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
I. mienie wyłączone z eksploatacji
II. pustostany
III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.
4. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych
sum ubezpieczenia.
5. 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 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku
akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.
6. 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).
7. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek
budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości.
8. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do
rozbiórki, wyburzenia.
9. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie
przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.
10. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki drewniane?
11. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych
sum ubezpieczenia.
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12. Prosimy o przesłanie/ dołączenie załącznika 1d, o którym jest mowa w SIWZ, a którego
brakuje w załączonej na stronie dokumentacji.
13. Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne lub fotowoltaiczne, jeśli tak, proszę o
podanie łącznej wartości przyjętej do ubezpieczenia.
14. Prosimy o informację na temat konstrukcji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia, roku
budowy, zabezpieczeń przeciwpożarowych/ przeciwkradzieżowych.
15. 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
16. Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 5 marca 2019r.

Odpowiedź pełnomocnika Zamawiającego na ZAPYTANIE Nr 3:
1. 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 ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania
się ziemi, Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako
następstwa działalności człowieka.
3. Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone: mienie wyłączone z eksploatacji
Do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, tj.: w budynku Asfaltowa 1 decyzją nr
NB.5162.88.2018 z dnia 27.12.2018r. zostały wyłączone z użytkowania dwa lokale.
Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.
4. Budynek ul. Asfaltowa 1 – wyłączone z użytkowania 2 lokale. Przyczyną wyłączenia dwóch
lokali w budynku przy ul. Asfaltowej 1 był pożar. W przedmiotowym budynku znajduje się
łącznie 12 lokali, 10 lokali jest użytkowanych.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
6. Lokale wyłączone z użytkowania zamknięte, odcięte media.
7. Zamawiający nie planuje wyłączyć z eksploatacji mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.
8. Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki,
wyburzenia.
9. Wyjaśnienie zostało udzielone w odpowiedzi na pytanie nr 8.
10. Do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki drewniane.
11. Wg załącznika nr 1d, zakładka Budynki:
Suma
L.p. Rodzaj obiektu
ubezpieczenia
Budynek gospodarczy drewniany*/
1C.1
2 720,20 zł
Robotnicza 10
Budynek gospodarczy drewniany*/
1C.2
2 720,20 zł
Robotnicza 11
Budynek gospodarczy drewniany*/
1C.3
2 720,20 zł
Robotnicza 12
Budynek gospodarczy drewniany*/
1C.4
2 720,20 zł
Robotnicza 13
Budynek gospodarczy drewniany*/
1C.5
3 068,14 zł
Robotnicza 15
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Budynek gospodarczy drewniany*/
Robotnicza 17
Budynek gospodarczy drewnian*y/
1C.7
Robotnicza 7-5
Budynek gospodarczy drewniany*/
1C.8
Robotnicza 8
Budynek gospodarczy drewniany*/
1C.9
Robotnicza 9
Budynek gospodarczy drewniany*/
1C.10
Skalna 1,2,3
Budynek gospodarczy drewniany*/ ul.
1C.11
Źródlana 5
1C.6

2 718,39 zł
2 655,19 zł
2 718,39 zł
2 718,39 zł
13 013,88 zł
3 254,91 zł

12. Załącznik 1d, o którym jest mowa w SIWZ został dołączony do dokumentacji.
13. Budynki mieszkalne oraz gospodarcze nie posiadają instalacji solarnej i fotowoltaicznej.
14. Konstrukcja budynków zgłoszonych do ubezpieczenia, rok budowy zostały wykazane w
załączniku nr 1d, zakładka 1- Budynki i 2-Zabezpieczenia.
15. Zamawiający nie posiada/nie zarządza/ nie administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem
utylizacji odpadów.
16. Zamawiający dokonał przesunięcie terminu złożenia i otwarcia ofert w odrębnym piśmie z
dn. 25.02.2019 r.

Ponadto w dniu 20.02.2019 r. wpłynęło ZAPYTANIE Nr 4 o treści:
1.
Prosimy o informację, czy:
- którykolwiek z budynków, lokali będących przedmiotem ubezpieczenia jest aktualnie obiektem
nieużytkowanym/wyłączonym z eksploatacji,
- Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji którykolwiek z budynków, lokali będących
przedmiotem ubezpieczenia w terminie wykonania zamówienia,
- jakiekolwiek mienie ruchome będące przedmiotem ubezpieczenia znajduje się w budynku lub lokalu,
który jest aktualnie nieużytkowany/wyłączony z eksploatacji.
Jeżeli odpowiedź na którykolwiek z powyższych punktów jest twierdząca, proszę o informację o
stanie technicznym obiektu, czy jest dozorowany (w jaki sposób?), czy jest przeznaczony do
remontu/rozbiórki, w jaki sposób zabezpieczono go przed zaistnieniem szkód (w szczególności
pożarowych, zalaniowych, elektrycznych, dewastacją) i jakie są dalsze plany Zamawiającego
względem tego obiektu.
2.
Prosimy o informację, czy były szkody powodziowe w miejscach ubezpieczenia w okresie od
1997 roku do dziś? Jeżeli były szkody powodziowe to prosimy o podanie:
- daty szkód,
-wartości szkód
-jakie mienie zostało dotknięte powodzią i w jakich lokalizacjach (adres)?
-jakie działania prewencyjne przeciwpowodziowe zostały wykonane na terenie gminy
3.
Prosimy o informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w
związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany
obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
-ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
-ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
-rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
4.
Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z
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przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo
Budowlane.
5.
Prosimy o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne
podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu,
wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie
stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia;
-sprzętu przeciwpożarowego;
-instalacji elektrycznej i odgromowej;
-instalacji gazowej;
-przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
-instalacji gazów medycznych;
-instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
-instalacji ciśnieniowych;
-urządzeń dźwigowych.
6.
Prosimy o potwierdzenie, 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 prowadzeniem działalności związanej
z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich
przetwarzaniem.
7.
Prosimy o informację, czy szkoły i placówki oświatowe, nabywają wyposażenie posiadające
odpowiednie atesty lub certyfikaty.
8.
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.
9.
Czy Gmina zarządza wysypiskiem?
- jeżeli tak, proszę o podanie jakie odpady składowane są na terenie wysypiska.
- jeżeli nie, to czy w najbliższym czasie (rok, dwa ) będzie zarządzać?
10.
Proszę o podanie, czy ochroną ma być objęta odpowiedzialność cywilna za szkody
wyrządzone przez jednostki OSP w związku z prowadzeniem akcji ratowniczo - gaśniczymi. Jeżeli
tak, proszę podać liczbę członków.
11.
Czy do zadań gminy należy:
- zaopatrzenie mieszkańców w wodę?
- dowóz dzieci do szkoły?
12. Proszę o potwierdzenie, iż wyłączenia, które są zmieszczone w ogólnych warunkach ubezpieczeń,
a nie zostały włączone zapasami SIWZ, będą miały zastosowanie.
13. Zamawiający dokonał przesunięcie terminu złożenia i otwarcia ofert w odrębnym piśmie z dn.
25.02.2019 r.

Odpowiedź pełnomocnika Zamawiającego na ZAPYTANIE Nr 4:
1.
- Do ubezpieczenia zostały zgłoszone 2 pustostany, tj.: w budynku Asfaltowa 1 decyzją nr
NB.5162.88.2018 z dnia 27.12.2018r. zostały wyłączone z użytkowania dwa lokale.
- Zamawiający nie planuje wyłączyć z eksploatacji którykolwiek z budynków, lokali będących
przedmiotem ubezpieczenia w terminie wykonania zamówienia,
- jakiekolwiek mienie ruchome będące przedmiotem ubezpieczenia nie znajduje się w budynku lub
lokalu, który jest aktualnie nieużytkowany/wyłączony z eksploatacji.
Lokale wyłączone z użytkowania są zamknięte, odcięte media.
2.
W miejscach ubezpieczenia w okresie od 1997 roku do dziś nie wystąpiły szkody
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powodziowe.
3.
Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku
z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany
obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
-ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
-ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
-rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
4.
Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.
5.
Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym
przeglądom okresowym stanu technicznego, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W
protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.
6.
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 prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem,
utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
7.
Szkoły i placówki oświatowe, nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub
certyfikaty.
8.
Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku
z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń
opieki zdrowotnej.
9.
Gmina nie zarządza wysypiskiem. W najbliższym czasie (rok, 2 lata) również nie będzie
zarządzać wysypiskiem.
10.
Ochroną nie ma być objęta odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez jednostki
OSP w związku z prowadzeniem akcji ratowniczo – gaśniczymi.
11.
Do zadań gminy nie należy:
- zaopatrzenie mieszkańców w wodę
- nie należy dowóz dzieci do szkoły.
12.
Wyłączenia, które są zamieszczone w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a nie zostały
włączone zapasami SIWZ, będą miały zastosowanie.
13.
Zamawiający dokonał przesunięcie terminu złożenia i otwarcia ofert w odrębnym piśmie z dn.
25.02.2019 r.

Ponadto w dniu 20.02.2019 r. wpłynęło ZAPYTANIE Nr 5 o treści:
1.

Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z
ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (franszyz udziałów własnych, limitów
odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia).

2.

Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu
stanu technicznego wiat przystankowych i tym podobnych budowli użytku publicznego, oraz
w jak często dokonuje tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół oględzin?

3.

Wnioskujemy o wykaz inwestycji jakie będą przeprowadzane w Gminie przez najbliższe 3
lata.

4.

Wnioskujemy wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych
Powodów” o treści cyt.:
Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów
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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 przekraczająca wysokość zainkasowanej składki w danym
okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że szkodowość będzie liczona w
dziesięciomiesięcznym okresie ubezpieczenia;
5.
5.

istotna potwierdzona stosowną informacją zmiana warunków reasekuracyjnych.

Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej tj.
wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne;

Odpowiedź pełnomocnika Zamawiającego na ZAPYTANIE Nr 5:
1. Podstawowa różnica w zakresie ubezpieczenia z ostatnich 3 lat w porównaniu do aktualnie
wnioskowanego polega na zniesieniu wyłączeń w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i
przystanie na wyłączenia zgodnie z OWU Wykonawców oraz obniżka sumy gwarancyjnej OC z
1,5 mln zł do 1 mln zł. Franszyzy, udziały własne pozostają bez zmian.
2. Wydział Dróg i Transportu informuje, że codziennie dokonuje objazdu dróg gminnych zwracając
uwagę na stan wiat przystankowych znajdujących się na trasie przejazdu. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń, zleca się naprawę uszkodzonych elementów. Ponadto Firma
opróżniająca kosze przy wiatach informuje o przypadkach uszkodzeń wiat. W przypadku np.
wybitych szyb lub innych większych uszkodzeń wykonywana jest dokumentacja zdjęciowa i fakt
ten zgłaszany jest na Policję. Osobnych przeglądów wiat w tym zakresie się nie wykonuje.
3. Wykaz inwestycji jakie będą przeprowadzane w Gminie przez najbliższe 3 lata:
a.Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy
istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej lata 2016-2022
b. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej - lata 2015-2021
c. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kam. - utrzymanie gminnych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - 2018-2021
d. Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej; zwiększenie
atrakcyjności ośrodków miejskich - 2016-2020
e. Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - poprawa stanu infrastruktury
transportowej - 2014-2023
f. Budowa ul. Langiewicza - poprawa stanu infrastruktury transportowej - 2018-2020
g. Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki - poprawa stanu
infrastruktury transportowej - 2019-2020
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h. Budowa chodnika na ul. Grota Roweckiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej - 20182020
i. Budowa ul. Jodłowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej - 2019-2022
j. Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej - 2019-2023
k. Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa bazy lokalowej 2010-2020
Po szczegóły odnośnie WPF Zamawiający zaprasza na naszą stronę bip, zakładka budżet i finanse.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Ponadto w dniu 20.02.2019 r. wpłynęło ZAPYTANIE Nr 6 o treści:
1. W związku z wiekiem pojazdu Volkswagen, nr rej. TSK E301 proszę o wyłączenie
wskazanego pojazdu z zakresu ubezpieczenia AC.
2. Proszę o zmianę zapisu 4.9. załącznika nr 1b do SIWZ zgodnie z poniższym:
Było:
4.9.

Limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po

szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wynosi 10% sumy
ubezpieczenia i będzie wypłacony ponad sumę ubezpieczenia;
Jest:
4.9.

Limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po

szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wynosi 10% sumy
ubezpieczenia i będzie wypłacony w ramach sumy ubezpieczenia pojazdu.
3. Proszę o zmianę zapisu 4.10. załącznika nr 1b do SIWZ zgodnie z poniższym:
Było:
4.10.

Limit kosztów holowania (ponad sumę ubezpieczenia) zostaje ustalony w wysokości 1

500,- zł dla pojazdów osobowych, a dla pojazdów kempingowych, ciężarowych i ciężarowo –
osobowych o dopuszczalnej ładowności do 2,0 t – 800,00 zł;
Jest:
4.10.

Limit kosztów holowania (w ramach sumy ubezpieczenia pojazdu) zostaje ustalony w

wysokości 1 500,- zł dla pojazdów osobowych, a dla pojazdów kempingowych, ciężarowych i
ciężarowo – osobowych o dopuszczalnej ładowności do 2,0 t – 800,00 zł;

Odpowiedź pełnomocnika Zamawiającego na ZAPYTANIE Nr 6:
1. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
2. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu 4.9. załącznika nr 1b do SIWZ zgodnie z poniższym:
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Było:
4.9.

Limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po

szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wynosi 10% sumy
ubezpieczenia i będzie wypłacony ponad sumę ubezpieczenia;
Jest:
4.9.

Limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po

szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wynosi 10% sumy
ubezpieczenia i będzie wypłacony w ramach sumy ubezpieczenia pojazdu.
3. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu 4.10. załącznika nr 1b do SIWZ zgodnie z poniższym:
Było:
4.10.

Limit kosztów holowania (ponad sumę ubezpieczenia) zostaje ustalony w wysokości 1

500,- zł dla pojazdów osobowych, a dla pojazdów kempingowych, ciężarowych i ciężarowo –
osobowych o dopuszczalnej ładowności do 2,0 t – 800,00 zł;
Jest:
4.10.

Limit kosztów holowania (w ramach sumy ubezpieczenia pojazdu) zostaje ustalony w

wysokości 1 500,- zł dla pojazdów osobowych, a dla pojazdów kempingowych, ciężarowych i
ciężarowo – osobowych o dopuszczalnej ładowności do 2,0 t – 800,00 zł;

Ponadto w dniu 22.02.2019 r. wpłynęło ZAPYTANIE Nr 7 o treści:
1. Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy Skarżysko- Kamienna wystąpiło ryzyko
powodzi?
2. Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych
powodzią i znajdują się w (jeżeli są):
a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? ( tereny między linią brzegu a wałem
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału
przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę
przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego)
b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? ( tereny narażone na zalania w przypadku
przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia
wałów przeciwpowodziowych , zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo
budowli ochronnych pasa technicznego.
3. Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków zgłodzonych do ubezpieczenia o rok budowy,
konstrukcję ścian, pokrycie dachu.
4. W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały wykonane
następujące remonty:
a) Wymiana instalacji elektrycznej,
b) Wymiana pokrycia dachowego,
c) Wymiana konstrukcji dachu,
d) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
e) Wymiana stolarki okiennej,
f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
g) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa
5. Prosimy o podanie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw
kradzieżowych w poszczególnych budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia.
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6. Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczane obiekty spełniają wszystkie wymogi w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa
7. Czy Gmina zarządza lub administruje wysypiskiem śmieci lub sortownia odpadów?
8. Czy w klauzuli czystych strat finansowych zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia
poniższych wyłączeń odpowiedzialności:
- spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego
(lub też na jego zlecenie lub rachunek)
- spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);
- powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, to samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych;
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy;
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji,
automatyzacji;
- wynikające z działalności reklamowej;
- związane ze stosunkiem pracy;
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej
9. Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mają wyłączenia z Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia wykonawcy, o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez zamawiającego w
treści SIWZ.
10. Prosimy o doprecyzowanie w umowie ubezpieczenia możliwości wystawienia przez
wykonawcę polis głównych na ryzyka wspólne oraz certyfikatów potwierdzających objecie
ubezpieczeniem poszczególnych jednostek z wyszczególnieniem wysokości należnej składki,
terminów płatności oraz sum, systemów i miejsca ubezpieczenia.
11. Prosimy o podanie PML.
12. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 05.03.2019r.

Odpowiedź pełnomocnika Zamawiającego na ZAPYTANIE Nr 7:
1. Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy Skarżysko- Kamienna nie wystąpiło ryzyko
powodzi.
2. Budynki nie są zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią i nie znajdują się w:
a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? ( tereny między linią brzegu a wałem
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału
przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę
przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego)
b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? ( tereny narażone na zalania w przypadku
przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia
wałów przeciwpowodziowych , zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo
budowli ochronnych pasa technicznego.
3. Wykaz budynków zgłodzonych do ubezpieczenia wraz z rokiem budowy, konstrukcją ścian,
pokryciem dachu znajduje się w załączniku nr 1d do siwz, zakładka 1-Budynki.
4. Wykaz remontów wraz z wykazami remontów znajduje się w załączniku nr 1d do siwz,
zakładka 1-Budynki.
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5. Informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych w
poszczególnych budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 1d do
siwz, zakładka 2-Zabezpieczenia.
6. Wszystkie ubezpieczane obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa
7. Gmina nie zarządza i nie administruje wysypiskiem śmieci lub sortownią odpadów.
8. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ obowiązują OWU
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i dopuszcza przyjęcie wyłączeń w klauzuli
czystych strat finansowych zgodnie z OWU Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.
9. Zastosowanie mają wyłączenia z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wykonawcy, o ile nie
zostały one wyraźnie włączone przez zamawiającego w treści SIWZ.
10. Brak jest wymogu wystawiania certyfikatów potwierdzających objecie ubezpieczeniem
poszczególnych jednostek z wyszczególnieniem wysokości należnej składki, terminów płatności
oraz sum, systemów i miejsca ubezpieczenia.
Zgodnie z par. 9 projektu umowy przetargowej zał. 6 do siwz, polisy ubezpieczeniowe
potwierdzające ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk systemem sum stałych oraz sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk systemem sum stałych będą wystawiane na Zamawiającego Gmina Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna NIP: 663-000-08207, indywidualnie na rzecz każdej ubezpieczonej jednostki organizacyjnej objętej zamówieniem;
dla ubezpieczonych jednostek oświatowych objętych zamówieniem (poz. 4, 7, 8 w wykazie
jednostek w załączniku nr 1 do SIWZ) polisy będą wystawiane na te jednostki.
Polisy ubezpieczeniowe potwierdzające ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk systemem
pierwszego ryzyka: środki niskocenne, zbiory biblioteczne, mienie pracownicze, nakłady
adaptacyjne, inwestycyjne, środki obrotowe, urządzenia i wyposażenie zewnętrzne, znaki drogowe
i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne,
budowle nie objęte ochroną w systemie sum stałych, środki pieniężne, ubezpieczenia mienia od
kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia,
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i dodatkowego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
systemem pierwszego ryzyka, wystawione zostaną na Zamawiającego - Gmina SkarżyskoKamienna ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna NIP: 663-000-08-207, wspólnie na
rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych i instytucji kultury objętych zamówieniem.
Polisy ubezpieczeniowe oprócz składki łącznej za dany rodzaj ubezpieczenia wskazywać muszą
składki cząstkowe za poszczególne składniki mienia, w szczególności w odniesieniu do
nieruchomości zarządzanych przez Zamawiającego i podmioty objęte zamówieniem.
Dokumenty ubezpieczeniowe wystawione zostaną odrębnie dla każdego rodzaju ubezpieczenia.
11. PML – Sezamkowa 23 – 26 278 901,72 zł.
12. Zamawiający dokonał przesunięcie terminu złożenia i otwarcia ofert w odrębnym piśmie z dn.
25.02.2019 r.

Ponadto w dniu 25.02.2019 r. wpłynęło ZAPYTANIE Nr 8 o treści:
Część II
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych
1. Wnosimy o wykreślenie klauzuli likwidacyjnej Auto Casco.
2. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 300 zł
3. Wnosimy o wykreślenie klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia

Odpowiedź pełnomocnika Zamawiającego na ZAPYTANIE Nr 8:
1. Zamawiający wykreśla klauzulę likwidacyjną Auto Casco dotyczącą części II zamówienia.
10

2. Zamawiający wprowadza franszyzę integralną w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu Auto
Casco dotyczące części II zamówienia.
3. Zamawiający wykreśla klauzulę zbycia przedmiotu ubezpieczenia dotyczącą części II
zamówienia.

Ponadto w dniu 25.02.2019 r. wpłynęło ZAPYTANIE Nr 9 o treści:
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej
1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jeżeli OWU
wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność
ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu
ubezpieczenia opisanego w SIWZ.
2. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem,
wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac
rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.
3. 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.
4. 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).
5. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej
i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy
sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych
rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń,
związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się
takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza
wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna,
speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed,
kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.
6. 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.
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7. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia
przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z
powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby
trzeciej.
8. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu.
9. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte
wyłącznie zdarzenia nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane przez Ubezpieczonego.
10. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty,
na podstawie umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.
11. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochronynie będą objęte szkody polegające na przeniesieniu
choroby Creutzfeldta- Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.
12. 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. )
13. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z
zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.
14. 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, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub
jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
15. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i
Ubezpieczonych - jednostki podległe.
16. Prosimy o zmianę zapisu w „zakresie terytorialnym” z podróży zagranicznych i wycieczek na
podróży służbowych celem uczestnictwa w targach, szkoleniach, sympozjach itp. oraz wymiany dzieci
i młodzieży w ramach programów międzynarodowych.
17. Prosimy o potwierdzenie, że fakultatywne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody
wyrządzone umyślnie nie obejmuje OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.
18. Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w
SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU
Wykonawcy (m.in. do czystych start finansowych czy władzy publicznej).
19. W odniesieniu do pkt m) - szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i
instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenku węgla prosimy o
wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego
dogodnego dla Zamawiającego.
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20. W odniesieniu do pkt g) – szkody wyrządzone wskutek zalania przez nieszczelny dach, w tym z
kominów, obróbek blacharskich, z elewacji …. – prosimy o zmniejszenie podlimitu do wysokości
100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
21. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie objęta OC działalności sportowej i / lub
rekreacyjnej związanej ze sportami ekstremalnymi (wysokiego ryzyka).
22. Prosimy o aktualizację dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania,
ustanowione rezerwy) na dzień nie wcześniejszy niż 25.02.2019 r.
W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych
1. Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych
remontów, przeglądów.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż
50 lat.
3. 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).
4. 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.
5. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 500.000 PLN lub
innego akceptowanego przez Zamawiającego.
6. Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach wyłączonych z eksploatacji zostały odłączone media.
7. W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o
zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku
powietrznego).
8. 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 budynków
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
9. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać będą zgody obu
stron - Zamawiającego i Wykonawcy.
10. Pytanie do ryzyka ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Prosimy o potwierdzenie że
postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają
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zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia
zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia
11. 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.
12. 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.
13. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Jednostek będą
obowiązywały wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego na
pierwsze ryzyko.
14. Prosimy o udostępnienie wykazu mostów, kładek i wiaduktów z wskazaniem lokalizacji, opisem
konstrukcji i długości przęseł poszczególnej budowli.
15. Prosimy o potwierdzenie, że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych.
16. 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.
17. 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.
18. Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.
19. Czy obiektach należących do Gminy od 1997 roku miały miejsce szkody spowodowane powodzią lub
lokalnymi podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o informację które lokalizacje zostały dotknięte powodzią
oraz prosimy o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań.
20. Prosimy o zmianę terminu otwarcia oferty na dzień 05-03-2019 r.
21. Prosimy o informacje na temat rodzaju działalności produkcyjnej prowadzonej w budynku
produkcyjno-magazynowego zlokalizowanym przy ul. Asfaltowej 1a/364.
22. Prosimy o udostępnienie wykazu dzieł sztuki zgłoszonych do ubezpieczenia z wyszczególnieniem
jednostkowych wartości.
Odpowiedź pełnomocnika Zamawiającego na ZAPYTANIE Nr 9:
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej

14

1.

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jeżeli OWU wykonawcy wskazują
przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one
zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w
SIWZ.

2. Zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem,
przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych
metodą wybuchową.
3. 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.
4. 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 – Zamawiający wprowadza
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).
5. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji,
przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym
poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez
motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty
wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością
fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie
ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z
akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na
rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.
6. Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC Zamawiający potwierdza, 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.
7. Zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego
umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie
obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.
8. Zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu.
9. Zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte wyłącznie zdarzenia nagłe,
niezamierzone i nieprzewidziane przez Ubezpieczonego.
10. Zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie umowę zawarto,
wymagają zawsze zgody obu stron.
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11. Zakresem ochrony nie będą objęte szkody polegające na przeniesieniu choroby CreutzfeldtaJacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.
12. 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. )
13. Zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami
służby zdrowia.
14. 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,
spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich
przetwarzaniem.
15. Podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki
podległe.
16. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w „zakresie terytorialnym” z podróży zagranicznych i
wycieczek na podróży służbowych celem uczestnictwa w targach, szkoleniach, sympozjach itp. oraz
wymiany dzieci i młodzieży w ramach programów międzynarodowych.
W związku z udzielonym wyjaśnieniem na pytanie nr 16, zapis siwz załącznik nr 1a, rozdział II, pkt 1
Przedmiot ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
przed zmianą:
Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP, a w przypadku podróży zagranicznych i wycieczek teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.
po zmianie:
Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP, a w przypadku podróży służbowych celem uczestnictwa
w targach, szkoleniach, sympozjach itp. oraz wymiany dzieci i młodzieży w ramach programów
międzynarodowych - teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.
17. Fakultatywne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie nie obejmuje
OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.
18. Kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie, a więc będą
miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana (m.in. do czystych start finansowych czy władzy publicznej).
19. Zamawiający nie dokona modyfikacji siwz zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
20. W odniesieniu do pkt g) – szkody wyrządzone wskutek zalania przez nieszczelny dach, w tym z
kominów, obróbek blacharskich, z elewacji …. – Zamawiający zmienia podlimit do wysokości 100
000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
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W związku z udzielonym wyjaśnieniem na pytanie nr 20, zapis SIWZ załącznik nr 1a, rozdział II
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; pkt 1Przedmiot i zakres ubezpieczenia ppkt g)
Przed zmianą:
szkody wyrządzone wskutek zalania przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich,
z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową
oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany
poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej
konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego budynku, z podlimitem
300 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
po zmianie:
szkody wyrządzone wskutek zalania przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich,
z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową
oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany
poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej
konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego budynku, z podlimitem
100 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
21. Ochroną nie będzie objęta OC działalności sportowej i / lub rekreacyjnej związanej ze sportami
ekstremalnymi (wysokiego ryzyka).
22. Zamawiający aktualizacje dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania,
ustanowione rezerwy) na dzień 19.02.2019 r. w Zmienionym Załączniku nr 7 do SIWZ.
W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych
1. Wykaz budynków wraz z wykazami remontów, przeglądów znajduje się w załączniku nr 1d do
siwz, zakładka 1-Budynki.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
3. Przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z
działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów.
4. Zamawiający nie wraża zgody na modyfikację siwz zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
Jednocześnie zwraca uwagę, że wyłączone są z zakresu ubezpieczenia budynki przeznaczone do
rozbiórki.
5. Zamawiającego wprowadza limit dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 500.000 PLN. W
związku z udzielonym wyjaśnieniem na pytanie nr 6 niniejszego Zapytania nr 2 pełnomocnik
Zamawiającego dokonuje modyfikacji treści SIWZ w załączniku nr 4 do SIWZ:
Przed zmianą:
Klauzula miejsc ubezpieczenia – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych
warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:
Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące
do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością,
zarówno własne, jak i wynajmowane, zarządzane czy dzierżawione, położone na terenie RP.
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Po zmianie:
Klauzula miejsc ubezpieczenia – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych
warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:
Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące
do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością,
zarówno własne, jak i wynajmowane, zarządzane czy dzierżawione, położone na terenie RP. Limit
500 000 zł.
6. W obiektach wyłączonych z eksploatacji zostały odłączone media.
7. Zmawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
8. Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym
przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym
protokołami.
9. Wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać będą zgody obu stron - Zamawiającego i
Wykonawcy.
10. 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
11. 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.
12. Do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.
13. W przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Jednostek będą obowiązywały wspólne limity
odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego na pierwsze ryzyko.
14. Zamawiający nie ubezpiecza od zdarzeń losowych mostów, kładek i wiaduktów.
15. Kradzież zwykła zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 4 do siwz str. 4 - nie dotyczy wartości
pieniężnych.
16. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte napowietrzne sieci energetyczne, znajdujące się w odległości
większej niż 1 000 m od lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.
17. 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.
18. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
19. W obiektach należących do Gminy w ciągu ostatnich 20 lat nie miały miejsce szkody spowodowane
powodzią lub lokalnymi podtopieniami.
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20. Zamawiający dokonał przesunięcie terminu złożenia i otwarcia ofert w odrębnym piśmie z dn.
25.02.2019 r.
21. Rodzaj działalności produkcyjnej prowadzonej w budynku produkcyjno-magazynowym
zlokalizowanym przy ul. Asfaltowej 1a/364: inna – budowa maszyn do recyklingu i przetwórstwa
tworzyw sztucznych Budownictwo Chemia, Budownictwo Przemył ciężki i produkcyjny spawalnictwo Informatyka, Telekomunikacja Przemysł ciężki - automotive Przemysł ciężki wykonywanie konstrukcji stalowych, inna: meblarska: usługi szycia.
22. Zamawiający udostępni wykaz dzieł sztuki zgłoszonych do ubezpieczenia z wyszczególnieniem
jednostkowych wartości, po wyborze oferty, na wniosek Wykonawcy.

Ponadto w dniu 25.02.2019 r. wpłynęło ZAPYTANIE Nr 10 o treści:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
1) Prosimy o potwierdzenie, że wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia nie ma
obiektów przeznaczonych do rozbiórki, zagrożonych katastrofą budowlaną ? Jeśli zostały
zgłoszone, to wnioskujemy o ich wyłączenie.
2) Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty planowane do
wyłączenia
z eksploatacji ? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie , w których lokalizacjach i jaka jest ich suma
ubezpieczenia ?
3) W odniesieniu do mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o akceptacje wyłączenia:
„Poza ochroną ubezpieczeniową pozostają obiekty wyłączone z eksploatacji ze względu na zły
stan techniczny”
4) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zamierza zgłaszać do ubezpieczenia w ramach
przedmiotowego postępowania składowiska odpadów/wysypiska śmieci/sortowni
śmieci/punktów selektywnej zbiórki odpadów/zakładu recyclingu/ spalarni śmieci/biogazowni
?
5) Prosimy o potwierdzenie , że Ubezpieczający nie zgłasza i nie zamierza zgłaszać do
ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania pojazdów podlegających rejestracji.
6) Czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajdują się lub będą przedmiotem
ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania szklarnie, kioski i stragany ?Jeśli tak, to w
której lokalizacji i jaka jest ich wartość ?
7) Czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajdują się lub będą przedmiotem
ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania namioty ?
Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich wartość ? Jaka jest konstrukcja namiotów ?
Czy namioty posiadają pozwolenie na użytkowanie i maja założone książki obiektu ?
Jakie jest przeznaczenie namiotów ? Jakiego rodzaju mienie i o jakiej wartości jest
przechowywane
w namiotach ?
8) Czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajdują się lub będą przedmiotem
ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania instalacje i kolektory solarne , instalacje
fotowoltaiczne ? Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich wartość ? Kiedy solary były
zainstalowane , czy są na gwarancji producenta ?
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9) Prosimy o informację czy Ubezpieczający prowadzi aktualnie prace remontowe/budowlane
w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia. Jeśli tak, to prosimy o informacje, jak niżej:
- zakres i wartość prowadzonych prac;
- czy prowadzone prace wymagają pozwolenia na budowę?
- w których lokalizacjach prowadzone są prace;
- przewidywany okres realizacji prac;
- jak jest zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów;
- czy prace są prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami
i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą
ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać
w ubezpieczanym budynku.
10) Prosimy o udzielenie informacji o planowanych pracach remontowo-budowlanych w okresie
ubezpieczenia:
- zakres i wartość prac;
- czy w odniesieniu do planowanych prac wymagane jest pozwolenie na budowę;
- w których lokalizacjach będą wykonywane prace;
- przewidywany okres realizacji prac;
- jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów;
- czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami
i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą
ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać
w ubezpieczanym budynku.
11) Prosimy o informacje na temat rodzaju działalności produkcyjnej prowadzonej w budynku
produkcyjno-magazynowego zlokalizowanym przy ul.Asfaltowej 1a/364.
12) Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia
są zgodne z minimalnymi wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o
ochronie przeciwpożarowej.
13) Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt gaśniczy i urządzenia ppoż. w obiektach zgłaszanych do
ubezpieczenia są poddawane okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego
potwierdzających ich sprawność, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami
producenta
14) Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne,
gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe, odgromowe itp.) oraz urządzenia
techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych
oraz według wskazań producenta ? – w Załączniku nr 1d do SIWZ, zakładka Nr 1-Budynki
brak informacji o przeglądach w odniesieniu do niektórych zgłaszanych do ubezpieczenia
obiektów np. w budynku Miejskiego Centrum kultury przy ul. Słowackiego 25.
15) Czy po ostatnich przeglądach budynków były uwagi/zalecenia? Jeśli były uwagi/zalecenia, to
których obiektów dotyczyły i czy zostały wykonane?
16) Prosimy o potwierdzenie, że uzyskano pozwolenia na użytkowanie obiektów zgłaszanych do
ubezpieczenia wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego
przeznaczenia.
17) Prosimy o modyfikacje treści klauzuli robót budowlano-montażowych, polegającą na
dopisaniu treści, jak niżej:
„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód :
- powstałych wskutek katastrofy budowlanej;
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- spowodowanych montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją
producenta lub dostawcy;
- w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia
i wykonania robót.”
18) Wnioskujemy o wprowadzenie zmian w klauzuli katastrofy budowlanej , polegających na
dopisaniu treści, jak niżej:
„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w obiektach :
- będących w złym stanie technicznym lub nie posiadających książki obiektu budowlanego
z aktualnym potwierdzeniem stanu technicznego ,
- w trakcie prowadzenia prac budowlanych związanych ze zmianami konstrukcyjnymi.”
19) Klauzula zmian w odbudowie- prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest
objęcie kosztów związanych ze zmianą konstrukcji i/lub technologii odbudowy w ramach
sumy ubezpieczenia. W razie braku potwierdzenia wnosimy o ustalenie górnej granicy tych
kosztów w postaci wartości (limitu kwotowego) maks. 300.000 zł na wszystkie zdarzenia
ponad sumę ubezpieczenia
20) Wnosimy o zastąpienie treści Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji treścią , jak niżej:
„ Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach
wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania
strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak
jakiejkolwiek aktywności z nim związanej.
Ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni
od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące
warunki:
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne
technicznie i gotowe do użycia,
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda,
inne
ciecze oraz para.
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do
likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”
21) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko nie zostały
zgłoszone do ubezpieczenia obiekty infrastruktury takie jak: drogi publiczne, mosty,
wiadukty, tunele.
22) Wnosimy o wykreślenie punktu 5.44 (Warunki szczególne obligatoryjne , Załącznik nr 1a do
SIWZ, strona 7) tj. wyłączenie wymienionych w tym punkcie szkód w sprzęcie
elektronicznym powstałych wskutek działania człowieka .
23) Wnosimy o wykreślenie punktu 5.55 (Warunki szczególne obligatoryjne , Załącznik nr 1a do
SIWZ, strona 9) tj. wyłączenie możliwości samolikwidacji szkody.
24) Wnosimy o wykreślenie Klauzuli likwidacji szkód w wiatach przystankowych z zakresu
obligatoryjnego.
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25) Wnosimy o wykreślenie punktu 5.47 (wymiana zanieczyszczonej wody w basenach z limitem
50.000 PLN) .
26) Punkt 5.52, Załącznik nr 1A do SIWZ, strona 8- wnioskujemy o obniżenie limitu dla
zwiększonych kosztów naprawy lub odbudowy obiektu o charakterze zabytkowym do kwoty
200.000 PLN .
27) Prosimy o potwierdzenie, że jeśli w SIWZ nie zostało dookreślone, że wskazane limity
odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia , to obowiązują limity na jedno
i wszystkie zdarzenia.
28) Definicja ryzyka powodzi- prosimy o informację, czy Ubezpieczający zgłasza lub zamierza
zgłosić do ubezpieczenia mienie znajdujące się na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Jeśli tak, to prosimy o dodatkowe
informacje- co to za mienie, jaka jest jego wartość , jaki jest adres miejsca ubezpieczenia.
29) Prosimy o informację czy Ubezpieczający ma w planach nowe inwestycje o wartości powyżej
1 mln zł do realizacji w okresie najbliższych 12 miesięcy. Jeśli tak, to prosimy o dodatkowe
informacje na ten temat.
30) Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka strajków i zamieszek oraz
terroryzmu w wysokości
5 000,00 zł.
31)
Klauzula zmiany lokalizacji odbudowy- wnioskujemy o dopisanie zastrzeżenia o
treści , jak niżej:
W przypadku zmiany lokalizacji odbudowy odszkodowanie nie może przekroczyć kwoty
odszkodowania
wyliczonej przy założeniu odbudowy w dotychczasowej lokalizacji.
32) Klauzula przechowywania mienia – prosimy o podanie jakie mienie, o jakiej wartości i gdzie
będzie składowane bezpośrednio na podłodze i poniżej poziomu gruntu?
33) Klauzula terroryzmu-prosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek skażenia nuklearnego,
biologicznego lub chemicznego.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
34) Prosimy o informacje na temat rodzaju i harmonogramu planowanych przez
Ubezpieczającego imprez masowych. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą
wchodziły imprezy
o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.
35) W odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez prosimy o potwierdzenie, że w
przypadku przeprowadzania pokazów sztucznych ogni w ramach organizowanych przez
Zamawiającego imprez , pokazy sztucznych ogni będą wykonywane przez podmioty
profesjonalnie zajmujące się taką działalnością.
36) Prosimy o informację, czy Ubezpieczony posiada, użytkuje, zarządza lub administruje
wysypiskiem
lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z sortowaniem,
spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem
?
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37) Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z
tytułu posiadania i administrowania:
- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki;
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi;
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.
38) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje usług transportowych, w tym usług
transportu miejskiego.
39) Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu
posiadania i administrowania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
40) Prosimy o informację, kto jest odbiorcą wody dostarczanej przez Ubezpieczającego .
41) Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne :„Przyznanie
ubezpieczającemu prawa do uzupełnienia sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania,
według
stawki
zgodnej
ze
złożoną
oferta”-prosimy
o potwierdzenie, że chodzi o jednokrotne uzupełnienie sumy gwarancyjnej po wypłacie
odszkodowania
w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego- część I zamówienia
42) Wnosimy o wykreślenie z Warunków szczególnych obligatoryjnych zapisu o możliwości
samolikwidacji szkód (Warunki szczególne obligatoryjne , Załącznik nr 1a do SIWZ, strona
17).
43) Prosimy o informację na temat roku produkcji sprzętu elektronicznego deklarowanego do
ubezpieczenia.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego- część III zamówienia
44) Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu
elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
45) Prosimy o informację czy:
-ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed
wyładowaniami
atmosferycznymi i przepięciami?
-urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu
elektronicznego
i urządzeń zabezpieczających i alarmowych?
46) Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego zawierającego miedzy innymi wiek
sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia, rodzaj sprzętu, nr inwentarzowy ,
wartość.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego- część I i III zamówienia
47) Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie
ubezpieczenia ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia
uniemożliwiające włamanie do systemu (prosimy o szczegółowy opis tych zabezpieczeń).
48) Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej
na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane.
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49) Klauzula przechowywania mienia – prosimy o podanie jakie mienie, o jakiej wartości i gdzie
będzie składowane bezpośrednio na podłodze i poniżej poziomu gruntu?
50) Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji- prosimy o
dopisanie zastrzeżenia o treści , jak niżej: „Ubezpieczający jest zobowiązany do
przechowywania mienia nie niżej niż 10 cm nad poziomem podłogi w pomieszczeniach
znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.”
Dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem w ramach Części I i III.
51) Klauzula szybkiej likwidacji szkód -prosimy o dopisanie w Klauzuli zdania:
„Klauzula ma zastosowanie , jeśli szkoda nie przekracza kwoty 10 000 zł.”
W przypadku braku zgody na zaproponowany limit szkody, prosimy o zaproponowanie
swojego
limitu.
52) Wnosimy o ustalenie limitu w wysokości maksymalnie 100.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia
w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych na skutek błędu lub przeoczenia- dotyczy
punktu 17 , Załącznik
Nr 1 do SIWZ.
53) Wnioskujemy o aktualizacje danych na temat szkodowości wg stanu na dzień ogłoszenia
przetargu.
54) Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 7 marca 2019 roku do godziny
15.00.

Odpowiedź pełnomocnika Zamawiającego na ZAPYTANIE Nr 10:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
1) Wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia nie ma obiektów przeznaczonych do
rozbiórki, zagrożonych katastrofą budowlaną.
2) Wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia nie ma obiektów planowanych do
wyłączenia z eksploatacji.
3) Zamawiający nie dokona modyfikacji siwz zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
4) Zamawiający nie zamierza zgłaszać do ubezpieczenia w ramach przedmiotowego
postępowania składowiska odpadów/wysypiska śmieci/sortowni śmieci/punktów selektywnej
zbiórki odpadów/zakładu recyclingu/ spalarni śmieci/biogazowni.
5) Ubezpieczający nie zgłasza i nie zamierza zgłaszać do ubezpieczenia w ramach niniejszego
postępowania pojazdów podlegających rejestracji.
6) Wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia nie znajdują się i nie będą przedmiotem
ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania szklarnie, kioski i stragany.
7) Wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia nie znajdują się i nie będą przedmiotem
ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania namioty.
8) Wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia nie znajdują się instalacje i kolektory solarne ,
instalacje fotowoltaiczne.
9) W lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia Ubezpieczający aktualnie nie prowadzi prac
10) Planowane prace remontowo-budowlane w okresie ubezpieczenia:
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a.Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy
istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej lata 2016-2022
b. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej - lata 2015-2021
c. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kam. - utrzymanie gminnych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - 2018-2021
d. Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej; zwiększenie
atrakcyjności ośrodków miejskich - 2016-2020
e. Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - poprawa stanu infrastruktury
transportowej - 2014-2023
f. Budowa ul. Langiewicza - poprawa stanu infrastruktury transportowej - 2018-2020
g. Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki - poprawa stanu
infrastruktury transportowej - 2019-2020
h. Budowa chodnika na ul. Grota Roweckiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej - 20182020
i. Budowa ul. Jodłowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej - 2019-2022
j. Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej - 2019-2023
k. Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa bazy lokalowej 2010-2020
Po szczegóły odnośnie WPF Zamawiający zaprasza na naszą stronę bip, zakładka budżet i finanse.
11) Rodzaj działalności produkcyjnej prowadzonej w budynku produkcyjno-magazynowym
zlokalizowanym przy ul. Asfaltowej 1a/364: inna – budowa maszyn do recyklingu i
przetwórstwa tworzyw sztucznych Budownictwo Chemia, Budownictwo Przemył ciężki i
produkcyjny - spawalnictwo Informatyka, Telekomunikacja Przemysł ciężki - automotive
Przemysł ciężki - wykonywanie konstrukcji stalowych, inna: meblarska: usługi szycia
12) Zabezpieczenia ppoż. w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodne z minimalnymi
wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
13) Sprzęt gaśniczy i urządzenia ppoż. w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są poddawane
okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność,
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.
14) Obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze,
wentylacyjne, spalinowe, odgromowe itp.) oraz urządzenia techniczne poddawane są
okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z
zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań
producenta.
15) Książki obiektów są do wglądu dla Wykonawców.
16) Uzyskano pozwolenia na użytkowanie obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia wydane przez
właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia.
17) Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
18) Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
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19) Intencją Zamawiającego jest objęcie kosztów związanych ze zmianą konstrukcji i/lub
technologii odbudowy w ramach sumy ubezpieczenia.
20) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
21) W ramach sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia
obiekty infrastruktury takie jak: drogi publiczne, mosty, wiadukty, tunele.
22) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
23) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy .
24) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
25) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
26) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
27) Jeśli w SIWZ nie zostało dookreślone, że wskazane limity odpowiedzialności są limitami na
jedno i wszystkie zdarzenia , to obowiązują limity na jedno i wszystkie zdarzenia.
28) Ubezpieczający nie zgłasza i nie zamierza zgłosić do ubezpieczenia mienie znajdujące się na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne.
29) Plany nowych inwestycji sa podane na stronie
http://bip.skarzysko.pl/przetarg/2653/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-2019-r.
30) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
31) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
32) Zgodnie z treścią klauzuli.
33) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy,
jednocześnie zwraca uwagę, że klauzula aktów terroryzmu jest fakultatywnym warunkiem.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
34) Rodzaj i harmonogram planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych zostanie
przekazany Wykonawcy po wyborze oferty, na jego wniosek. W zakres ochrony nie będą
wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów,
wyścigów.
35) W przypadku przeprowadzania pokazów sztucznych ogni w ramach organizowanych przez
Zamawiającego imprez , pokazy sztucznych ogni będą wykonywane przez podmioty
profesjonalnie zajmujące się taką działalnością.
36) Ubezpieczony nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza i nie administruje wysypiskiem
lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z sortowaniem,
spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
37) W zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i
administrowania:
- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki;
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi;
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.
38) Zakres ochrony nie obejmuje usług transportowych, w tym usług transportu miejskiego.
39) W zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i
administrowania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
40) Ubezpieczający nie dostarcza wody.
41) Chodzi o jednokrotne uzupełnienie sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania
w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego- część I zamówienia
42) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
43) Wykazy sprzętu będą udostępniane Wykonawcy na jego wniosek po wyborze oferty.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego- część III zamówienia
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44) Sprzęt HP (HP MSM466-R Dual Radio Outdoor 802.11n Access Point J9716A) posiada
gwarancję podobnie jak laptopy i komputery stacjonarne.
45) – urządzenia na zewnątrz posiadają takie zabezpieczenia i są na gwarancji,
- urządzenia zostały zainstalowane zgodnie z zaleceniami producenta.
46) Zamawiający udostępni wykaz po wyborze oferty Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego- część I i III zamówienia
47) Posiada ważne oprogramowanie antywirusowe (Gdata) oraz jest zabezpieczony firewallem
(Cyberoam).
48) Codziennie kopie odkładane na macierzy.
49) Zgodnie z treścią klauzuli.
50) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
Dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem w ramach Części I i III.
51) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
52) Zamawiający nie wymaga zgody na modyfikację SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
53) Zamawiający podaje szkodowość wg stanu na dzień ogłoszenia przetargu w Zmienionym
Ząłączniku nr 7 do SIWZ.
54) Zamawiający dokonał przesunięcie terminu złożenia i otwarcia ofert w odrębnym piśmie z dn.
25.02.2019 r.

W odpowiedzi na powyższe działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych pełnomocnik Zamawiającego
informuje o zmianie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisanym jak wyżej.

W imieniu Pełnomocnika Zamawiającego:
………………….………………………………………………….
(Mariusz Filus)

Załączniki:
1. Zmieniony Załącznik nr 7 do SIWZ
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