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Węgliniec 12.07.2019r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW
członków OSP w okresie od 29 lipca 2019 do 28 lipca 2022 roku”.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.
1. Z uwagi na planowany termin wykonania usługi 36 m-cy prosimy o wprowadzenie możliwości
zastosowania nw. klauzuli wypowiedzenia
1. W związku wolą kontynuacji współpracy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej na okres
kolejnych 12 miesięcy, Ubezpieczyciel i Ubezpieczający wspólnie uzgodnili, iż umowa
ubezpieczenia będzie odnowiona w kolejnym rocznym (12 miesięcy) okresie ubezpieczenia
(zostanie wystawiona kolejna, odrębna polisa), przy zastosowaniu tej samej składki i na takich
samych zasadach i warunkach, z wyjątkiem sytuacji, gdy którakolwiek z następujących
przesłanek będzie miała zastosowanie na ostatni dzień 11 miesiąca okresu ubezpieczenia
niniejszej umowy (w takim przypadku Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji i zmiany jej
warunków, w tym składki i franszyzy redukcyjnej):
a) wskaźnik szkodowości jest wyższy niż 30%, gdzie wskaźnik szkodowości =
[(odszkodowania wypłacone + rezerwy)/(składka przypisana brutto – prowizja
pośrednika)] x 100 %;
b) nastąpił wzrost o ponad 10% w planowanych obrotach za kolejne 12 miesięcy, w
porównaniu do obrotów za poprzednie 12 miesięcy;
c) nastąpił wzrost lub spadek sumy ubezpieczenia o ponad 20% od sumy ubezpieczenia
podanej w pierwszej polisie
d) nastąpiły znaczące zmiana w ryzyku.
e) nastąpiły zmiany w prawie, które mają wpływ na zwiększenie ryzyka Ubezpieczyciela.
f) nastąpiły zmiany regulacji prawnych odnoszących się do umów ubezpieczenia, które
zobowiązują Ubezpieczającego do zmiany jakiegokolwiek terminu lub warunków umowy
ubezpieczenia.
g) nastąpiły zmiany w umowach reasekuracji powodujące, że ochrona reasekuracyjna na
tych samych warunkach, jak wcześniej nie jest już dostępna dla Ubezpieczyciela.
2. Odnowienie umowy o którym mowa w ust. 1 może nastąpić tylko dwukrotnie w odniesieniu
do przyszłych, następujących po sobie umowach ubezpieczenia. Pierwszą umową ubezpieczenia
od której liczy się odnowienia jest umowa potwierdzona polisą nr …. (TU NALŻY PODAĆ NR
PIERWSZEJ POLISY OD KTÓREJ SIĘ LICZY ODNOWIENIE).
3. W celu uniknięcia wątpliwości doprecyzowuje się, iż w przypadku odnowienia również na
trzeci okres (trzecia polisa) przesłanki, o których mowa w ust. 1 badane będą również na ostatni
dzień 11 miesiąca okresu ubezpieczenia drugiej polisy i zasady określone w ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
4. W przypadku, gdy zajdzie którakolwiek z przesłanek o których mowa w ust. 1 i strony nie
dojdą do porozumienia po weryfikacji Ubezpieczyciela, o której mowa w ust. 1, umowa
ubezpieczenia nie odnawia się i kończy się zgodnie z pierwotną datą końca okresu ubezpieczenia
danej polisy”
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie możliwości zastosowania
w/w klauzuli
2. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą
miały ogólne/ szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne
warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające
odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je
do zakresu ubezpieczenia w niniejszym SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ,
zastosowanie będą miały ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli
ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające
bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym SIWZ.
3. Prosimy o przesunięcie terminu przetargu na 19.07.2019 r.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu na 19.07.2019r, godzina i
miejsce składanie ofert pozostają bez zmian – patrz modyfikacja SIWZ.
4. Prosimy o uaktualnienie danych szkodowych, zgodnie z poniższą tabelą:
Grupa
16 Mienie od
wszystkich
ryzyk
16 Mienie od
wszystkich
ryzyk
Z0
Ubezpieczenie
OC ogólna dla klienta
masowego
16 Mienie od
wszystkich
ryzyk
16 Mienie od
wszystkich
ryzyk
16 Mienie od
wszystkich
ryzyk
16 Mienie od
wszystkich
ryzyk
16 Mienie od
wszystkich
ryzyk
16 Mienie od
wszystkich
ryzyk
16 Mienie od
wszystkich
ryzyk
16 Mienie od
wszystkich
ryzyk
16 Mienie od
wszystkich
ryzyk
16 Mienie od
wszystkich
ryzyk

Data
szkody

Data
zgłoszenia

Data
wypłaty

Data pocz.
okr. odpow.

2015-0725

2016-0630

2016-0816

2014-07-29

huragan

4 462,00 GMINA WĘGLINIEC

2015-0725

2016-0630

2016-0721

2014-07-29

huragan

500,00 GMINA WĘGLINIEC

2014-1103

2016-0513

2016-0520

2014-07-29

przyczyna szkody nie
występuje

2016-0722

2016-0722

2016-1007

2015-07-29

inne nienazwane
ryzyka

2015-0928

2015-1005

2016-1011

2015-07-29

Kradzież z włamaniem
(130)

2016-0722

2016-0722

2016-0802

2015-07-29

inne nienazwane
ryzyka

200,00 GMINA WĘGLINIEC

2016-0703

2016-0706

2016-0811

2015-07-29

rabunek

399,00 GMINA WĘGLINIEC

2016-0709

2016-0718

2016-0817

2015-07-29

kradzież z włamaniem

2016-0619

2016-0620

2016-0719

2015-07-29

wandalizm/dewastacja

190,00 GMINA WĘGLINIEC

2016-0524

2016-0525

2016-0601

2015-07-29

inne nienazwane
ryzyka

594,38 GMINA WĘGLINIEC

2016-0509

2016-0511

2016-0617

2015-07-29

inne nienazwane
ryzyka

500,00 GMINA WĘGLINIEC

2016-0509

2016-0509

2016-0518

2015-07-29

wandalizm/dewastacja

300,00 GMINA WĘGLINIEC

2016-0501

2016-0504

2016-0519

2015-07-29

wandalizm/dewastacja

548,40 GMINA WĘGLINIEC

Przyczyna szkody

S. szk.
wypł.

Nazwa klienta

1 053,97 GMINA WĘGLINIEC

169,00 GMINA WĘGLINIEC

2 582,32 GMINA WĘGLINIEC

1 176,48 GMINA WĘGLINIEC
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16 Mienie od
wszystkich
ryzyk
16 Mienie od
wszystkich
ryzyk
16 Mienie od
wszystkich
ryzyk
16 Mienie od
wszystkich
ryzyk
16 Mienie od
wszystkich
ryzyk
16 Mienie od
wszystkich
ryzyk

2016-0404

2016-0406

2016-0509

2015-07-29

inne nienazwane
ryzyka

310,50 GMINA WĘGLINIEC

2016-0404

2016-0406

2016-0425

2015-07-29

inne nienazwane
ryzyka

331,96 GMINA WĘGLINIEC

2016-0404

2016-0406

2016-0413

2015-07-29

inne nienazwane
ryzyka

539,50 GMINA WĘGLINIEC

2016-0312

2016-0404

2016-0413

2015-07-29

2016-0109

2016-0111

2016-0115

2015-1208

2015-1215

2016-0115

3 138,38 GMINA WĘGLINIEC

2015-07-29

wandalizm/dewastacja
następstwa szkód
wodnokanalizacyjnych

2015-07-29

Inne (np. wiatr) (170)

3 249,95 GMINA WĘGLINIEC

1 774,95 GMINA WĘGLINIEC

Odpowiedź: Patrz modyfikacja SIWZ

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE:
1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej
będzie miała zastosowanie zasada proporcji.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku mienia ubezpieczonego w wartości
odtworzeniowej będzie miała zastosowanie zasada proporcji.
2. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu
elektronicznego klauzuli w treści:
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek
klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za
jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie,
usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie
wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o
podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na
nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich
jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym
mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą
następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego
rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się
równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do
komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i
elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie
sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i
manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź
kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod,
programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci
komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby
czasowe i logiczne” lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną
wyżej wymienionych ryzyk
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją nie było objęcie ochroną wyżej
wymienionych ryzyk.
3. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wartość zabytkową
oraz muzealną.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za
wartość zabytkową oraz muzealną.
4. Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z zużyciem
technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji,
rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne
zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu
technicznego i w jakim zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w załączniku do SIWZ na 2A nie występują
budynki lub budowle z zużyciem technicznym większym, niż 50%
5. Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu
technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zwierają uwag, zastrzeżeń,
wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej
prosimy o udzielenie bliższych informacji.
Odpowiedź: Sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego
obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zwierają uwag, zastrzeżeń, wniosków,
sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze.
6. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwprzepięciowe są
zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne
przeglądy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz
przeciwprzepięciowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i
posiadają wszystkie aktualne przeglądy.
7. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają
wszystkie aktualne technicznie przeglądy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne
i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy, jeżeli takowe są wymagane.
8. Prośba o przyjęcie wielkości franszyzy redukcyjnej na poziomie min 500 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.
9. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka podtopienia, zalania, deszczu
nawalnego 5% minimum 1 000 zł, lub innej akceptowalnej przez Klienta.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.
10. Prośba o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu obiektów w postaci dróg,
mostów/mostków, przejść, podwórek, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, zatok,
alejek, kanalizacji w wysokości 5% min. 500 zł, ewentualnie innej akceptowalnej przez
Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.
11. Punkt selektywnej zbiórki odpadów:
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- czy w punkcie selektywnej zbiórki odpadów prowadzone jest przerób, przetwarzanie,
sortowanie odpadów?
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w punkcjie selektywnej zbiórki odpadów nie
prowadzony jest przerób, przetwarzanie oraz sortowanie odpadów.
12. Katastrofa budowlana: prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka w
wysokości 1 000 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, ewentualnie
innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w ryzyku katastrofy
budowlanej w wysokości 5 000 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia – patrz modyfikacja SIWZ.
13. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności:
- prośba o uściślenie jakie koszty miałby być zwrócone w związku z zakłóceniem
działalności/ wystąpieniem szkody,
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że chodzi o objęcie ochroną ubezpieczeniową
dodatkowych kosztów jak niżej:
1) poinformowanie dostawców oraz odbiorców o zmianie miejsca prowadzonej
działalności;
2) dodatkowe zatrudnienie lub pracę w godzinach nadliczbowych pracowników;
Ubezpieczonego
3) przeniesienie mienia do innej lokalizacji;
4) użytkowanie zastępczych pomieszczeń, maszyn i urządzeń;
- prośba o zmianę okresu odszkodowawczego na max. 6 miesięcy
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu odszkodowawczego na max.
6 miesięcy - patrz modyfikacja SIWZ.
- prośba o wprowadzenie następującego zapisu:
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty działalności
spowodowane lub zwiększone:
a) decyzją właściwych władz lub organów administracji publicznej, która opóźnia lub
uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie
działalności przez ubezpieczonego,
b) brakiem wystarczających środków finansowych ubez¬pieczonego niezbędnych do
odbudowy lub odtworzenia zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w
przypadku, gdy brak ten wynika z wysokości uzyskanej kwoty odszkodowania lub
niedoubezpieczenia mienia w ramach umowy ubezpieczenia mienia
c) innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub
naprawy zniszczonego mienia,
d) nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu mienia,
e) kosztami reklamy.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zapisu - patrz
modyfikacja SIWZ.
14. Prośba o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego i wprowadzenie do zakresu
fakultatywnego klauzul:
- biegłych rewidentów
- klauzuli zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia
obligatoryjnego i wprowadzenie do zakresu fakultatywnego w/w klauzul.
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UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
1. Prośba o podanie wieku sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia lub określenie iż
ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt nie starszy niż 7 lat od daty produkcji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wiek sprzętu podany został w wykazie nr 3 do SIWZ.
UBEZPIECZENIE OC
1. OC wykonywana władzy publicznej
Prosimy o przyjęcie następującej treści klauzuli:
1.
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz
za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez
niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez
jednostki samorządu terytorialnego.
2.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
a. związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej;
b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym
przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności;
c. powstałych w wyniku niewypłacalności;
d. wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie
sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej
uzyskania
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przyjmuje treść w/w klauzuli - patrz modyfikacja
SIWZ.
2. klauzula OC dróg – prosimy o dodanie wyłączenia szkód powstałych w związku z zalaniem drogi
przez nienależycie
działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym
odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia w/w
szkód.
3. OC szkód wodno – kanalizacyjnych – prosimy o wykreślenie akapitu „Ochrona obejmuje także
szkody powstałe wskutek systematycznego wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie akapitu „Ochrona
obejmuje także szkody powstałe wskutek systematycznego wydostawania się wody lub
innych cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania i klimatyzacyjnych.” - patrz modyfikacja SIWZ.
4. OC organizacji sportowych – prosimy o wykaz ubezpieczonych organizacji sportowych i
podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo – rekreacyjnym. Jakie rodzaje
sportów są uprawiane w ramach ww. organizacji i czy są wśród nich sporty o podwyższonym
ryzyku?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż organizacje sportowe i podmioty prowadzące
działalność sportowo-rekreacyjną nie są podmiotami gminnymi i jako takie nie są
ubezpieczone. OC dotyczy jedynie podmiotów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ
oraz jednostek OSP.
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5. OC pobytów młodzieży i dzieci poza placówkami – prosimy o wyjaśnienie jakie wyjazdy
Zamawiający organizuje oraz o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje
obowiązkowego ubezpieczenia oc organizatorów turystyki
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że chodzi o wszelkiego rodzaju wyjścia młodzieży poza
teren placówek: wycieczki do parku, muzeum, kina itp.
6. OC za szkody spowodowane przez podopiecznych podczas sprawowania opieki nad nimi –
prosimy o wyjaśnienie wskazanego zakresu ubezpieczenia. Czy i kiedy zamawiający sprawuję
opiekę i kto jest podopiecznym (małoletni, osoby ubezwłasnowolnione, osoby chore, itd.), jaki
jest zakres opieki i jakie szkody, za które odpowiedzialność ponosiłby Zamawiający, może
spowodować podopieczny.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że chodzi o szkody spowodowane przez małoletnich
podopiecznych podczas wyjazdów i wycieczek np. wybicie szyby czy wtargnięcie na jezdnię.
7. Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wibracji lub hałasu – prosimy o wykreślenie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie zapisu
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek wibracji lub hałasu - patrz
modyfikacja SIWZ.
8. Franszyzy – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w szkodach rzeczowych w
wysokości 1 000 zł i 10% min. 1 000 zł w czystych stratach finansowych i w OC z tytułu
wykonywania władzy publicznej
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.
Wykaz klauzul fakultatywnych
Klauzula podwyższenia limitu w odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania dróg – SIWZ
przewiduje w części obligatoryjnej limit dla klauzuli oc z tytułu posiadania dróg do wysokości sumy
gwarancyjnej. Podwyższenie wysokości limitu dla niniejszej klauzuli na podstawie postanowień
fakultatywnych do limitu 1 500 000 zł musi skutkować podwyższeniem sumy gwarancyjnej dla całej
umowy OC. Prosimy o wyjaśnienie czy taka jest intencja klauzuli fakultatywnej
Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż w przypadku akceptacji w/w klauzuli fakultatywnej
wzrost sumy ubezpieczenia dotyczyć będzie tylko i wyłącznie sumy w podstawowym zakresie
ubezpieczenia OC (delikt).
Ubezpieczenie NNW Członków Ochotniczych Straży Pożarnych
1. Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu – prosimy o wykreślenie lub zamianę na
świadczenie ryczałtowe w związku z pobytem na OIOM/OIT lub świadczenie w związku z
rekonwalescencją Ubezpieczonego po jego hospitalizacji (konieczne jest wówczas ustalenie
wysokości świadczenia za 1 dzień).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Forma ubezpieczenia – w wariancie I prosimy o zmianę na formę imienną.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy ubezpieczenia w wariancie I z formy
„bezimienna” na „imienna” - patrz modyfikacja SIWZ.
3. w przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia do 75 000 zł – czy zmianie ulegają również
kwoty określające wysokość poszczególnych świadczeń? Jeżeli tak, prosimy o rozpisanie ich w
tabeli, podobnie jak dla sumy ubezpieczenia w wysokości 50 000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia do
75 000 zł zmianie ulegną jedynie poniższe wysokości świadczeń:
Zakres ubezpieczenia:
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Lp.
Rodzaj świadczenia
1.
Śmierć ubezpieczonego
2.
Stały uszczerbek na zdrowiu
3.
4.
5.

Koszty leczenia poza terytorium RP
Świadczenie z tytułu oparzeń lub
odmrożeń
Jednorazowe świadczenie za pobyt w
szpitalu

Wysokość świadczenia
100% sumy ubezpieczenia
Część sumy ubezpieczenia równa %
orzeczonego stałego uszczerbku na
zdrowiu
10% sumy ubezpieczenia
50% sumy ubezpieczenia
10% sumy ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
1. Proszę o zmianę wysokości franszyzy integralnej
Z: 200,00 zł
Na: 300,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości franszyzy integralnej z
200 zł na 300 zł - patrz modyfikacja SIWZ.
2. Proszę o wprowadzenie zmiany w zapisie dot. okresu ubezpieczenia:
Z: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących
polis, dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu/zarejestrowania pojazdów (bez
konieczności dokonywania oględzin) lub od chwili zgłoszenia/oględzin pojazdu i jest zgodny
z okresem ubezpieczenia OC komunikacyjnego
Na: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących
polis. Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie w czasie trwania
ubezpieczenia są objęte ochroną od dnia zakupu ( na podstawie faktury ) lub z dniem
podpisania stosownej umowy, pod warunkiem zgłoszenia do Ubezpieczyciela tego faktu
najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w w/w zapisie - patrz
modyfikacja SIWZ
3. Proszę o podanie marki pojazdu z poz. 25 – PPHU Wodziński
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pojazd to marka PPHU Wodziński, rodzaj
pojazdu przyczepa.
4. Proszę o wskazanie, które pojazdy oznaczone symbolem S są pożarnicze, a które specjalne.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie pojazdy specjalne są pojazdami
pożarniczymi.
5. Proszę o potwierdzenie, że assistance dot. tylko pojazdów osobowych oraz w związku z tym,
zweryfikowanie załącznika nr 4.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że assistance dotyczy jedynie pojazdów
osobowych.
PYTANIA KOLEJNEGO WYKONAWCY
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
1. W odniesieniu do katastrofy budowlanej, prosimy o wprowadzenie max limitu
odpowiedzialności w wysokości 8.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź: patrz modyfikacja SIWZ
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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
1. W odniesieniu do OC placówek dydaktyczno-wychowawczych, prosimy o wprowadzenie
limitu w wysokości 200.000,00 PLN, dla szkód związanych z przeniesieniem chorób
zakaźnych w tym: HIV, WZW
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności
w wysokości 200 000 zł dla szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych w tym:
HIV, WZW - patrz modyfikacja SIWZ
2. W odniesieniu do OC imprez masowych, prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje organizacji imprez z zakresu sportów wysokiego ryzyka.
Sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie można
uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze
(szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo
oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego
odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing,
kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami
zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc
charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi;
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zapisu - patrz modyfikacja
SIWZ.
3. W odniesieniu do OC organizacji sportowych, prosimy o potwierdzenie, że zakres nie
dotyczy odpowiedzialności zawodowej sportowców, trenerów, pracowników obsługi sportu, a
zakresem obejmowana jest wyłącznie działalność wynikająca ze statutu Gminy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie dotyczy
odpowiedzialności zawodowej sportowców, trenerów, pracowników obsługi sportu,
a zakresem obejmowana jest wyłącznie działalność wynikająca ze statutu Gminy.
Zamawiający informuje, iż organizacje sportowe i podmioty prowadzące działalność
sportowo-rekreacyjną nie są podmiotami gminnymi i jako takie nie są ubezpieczone. OC
dotyczy jedynie podmiotów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz jednostek
OSP.
4. W odniesieniu do odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wibracji lub hałasu,
prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz treści poniższej klauzuli:
Klauzula wibracji
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
określonych w OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe powstałe wskutek
wibracji lub wstrząsów,
osunięcia się ziemi lub osiadania terenu, powodujące:
(1) częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego,
(2) oderwanie się części obiektu budowlanego,
(3) pęknięcie lub zarysowania elementów obiektu budowlanego, o ile zagrażają one
stabilności budynku lub budowli. Zakres ochrony nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód
polegających na uszkodzeniach powierzchniowych, które ani nie pogarszają stateczności
mienia, ani nie zagrażają ich użytkownikom.
2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są ponadto:
(1) wszelkie szkody w mieniu, które nie zostało zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac
budowlanych (wymóg sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej stanu obiektu).
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(2) szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ubezpieczenia.
3. Przez pełną dokumentację techniczna stanu obiektu rozumie się opis konstrukcji obiektu
budowlanego, charakterystykę jego stanu technicznego oraz opisową i fotograficzną
identyfikację wad i uszczerbków inwentaryzowanego obiektu. Dokumentacja powinna być
sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorąc pod uwagę
rodzaj występującego zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres
prowadzonych prac budowlanych.
4. W wyłączeniu określonym w § 4 ust 18 OWU skreśla się słowa „powstałe wskutek
wibracji lub wstrząsów”, „osiadania terenu” oraz „obsunięcia się ziemi”.
5. Umowa ubezpieczenia w zakresie postanowień niniejszej klauzuli, obejmuje szkody
ujawnione w okresie ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu, przy
czym wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny uznaje się za jeden wypadek i
przyjmuje się, że zostały ujawnione w dacie ujawnienia się pierwszej szkody.
Odpowiedź: patrz modyfikacja SIWZ.
Załącznik nr 5 do SIWZ: Klauzule obligatoryjne
1. W odniesieniu do klauzuli Leeway, prosimy o akceptację zapisu, że przedmiotowa klauzula
dotyczy mienia ubezpieczonego wyłącznie wg wartości odtworzeniowej. Klauzula
zwyczajowo stosowana jest dla takiej właśnie wartości mienia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.
2. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia, prosimy o wprowadzenie zapisu:
Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy
niniejszej klauzuli mienia (zgłoszonego łącznie w ciągu całego okresu ubezpieczenia)
ograniczona jest do kwoty odpowiadającej 25% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia
lecz nie więcej niż 1.000.000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zapisu - patrz
modyfikacja SIWZ.
3. W odniesieniu do klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia, prosimy o wprowadzenie
dodatkowego zapisu oraz limitu:
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
OWU automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte zostaje mienie znajdujące się w nowo
uruchamianych przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia lokalizacjach na terenie RP,
pod warunkiem, że nowa lokalizacja spełnia wymogi co do środków bezpieczeństwa
wynikających z OWU.
Odpowiedzialność TU z tytułu szkód będących następstwem jednego i wszystkich zdarzeń
szkodowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia ograniczona jest do limitu 1.000.000,00
PLN.
Dodatkowa składka z tytułu objęcia ubezpieczeniem nowo uruchamianych lokalizacji
naliczona zostanie w systemie pro rata temporis według stawki określonej w polisie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu oraz
limitu jak wyżej.
4. W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych,
prosimy o udostępnienie informacji na temat tych zabezpieczeń. Rodzaj, ilość.
Odpowiedź:
Zamawiający
informuję,
że
zabezpieczenia
przeciwpożarowe
i przeciwkradzieżowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia
są zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz posiadają aktualne przeglądy
wymagane przepisami prawa.
10

5. W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, prosimy o udostępnienie
informacji na temat tych zabezpieczeń. Rodzaj, ilość.
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że zabezpieczenia przeciwprzepięciowe w
obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie oraz posiadają aktualne przeglądy wymagane przepisami prawa.
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
1. W odniesieniu do Assistance, prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisów wg poniższej
treści:
Assistance swoim zakresem powinno obejmować zdarzenia związane z wypadkiem oraz awarią
pojazdu. Katalog świadczeń powinien zawierać m.in. auto zastępcze maksymalnie 7 dni - w
przypadku awarii, kolizji pojazdu; holowanie pojazdu RP+Europa z limitem 500km. Zarówno
holowanie jak i pojazd zastępczy tylko i wyłącznie w przypadku całkowitego unieruchomienia
pojazdu oraz zgłoszenia tego faktu na infolinię Assistance.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów - patrz
modyfikacja SIWZ.
2. W odniesieniu do ubezpieczenia Auto Casco, prosimy o ograniczenie ryzyka dla pojazdów do
15 roku.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie ryzyka AC dla pojazdów
powyżej 15 roku eksploatacji.
3. W odniesieniu do ubezpieczenia Auto Casco, prosimy o wyrażenie zgody na ubezpieczenie w
wariancie serwisowym pojazdów nie starszych niż 10 lat.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ubezpieczenie w wariancie serwisowym
pojazdów nie starszych niż 10 lat.
4. Dla pojazdu z wykazu – pozycja 27 D1HENIO– prosimy o wyjaśnienie, czy został podany
prawidłowo wiek i suma ubezpieczenia, pojazd z roku 1987 – wartość 450.000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wiek i suma podane zostały prawidłowo. Pojazd
jest całkowicie odnowiony – link z informacją oraz zdjęciami załączony został poniżej:
http://www.wegliniec.pl/index.php/pl/923-iii-festyn-strazacki-w-starym-weglincu
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

WYPADKÓW

CZŁONKÓW

1. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia Wariantu II bardzo proszę o usunięcie następującego
zapisu:
„ Rodzaj świadczenia: koszty leczenia poza terytorium RP; wysokość świadczenia 10% sumy
ubezpieczenia”
i zastąpienie go:
„ Rodzaj świadczenia: koszty leczenia na terytorium RP; wysokość świadczenia 10% sumy
ubezpieczenia”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zapisu - patrz
modyfikacja SIWZ.
PYTANIA KOLEJNEGO WYKONAWCY
1. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie
mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU
wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to
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mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w
niniejszej SIWZ.
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych
zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia
Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy
wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela,
to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w
niniejszym SIWZ.
2. 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.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte w/w szkody.
3. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś
inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę?
Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia
lokalizacji aktualnie nie trwają żadne z w/w prac.
4. Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - proszę o ograniczenie limitu do wartości
20% sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody ale nie więcej niż 200 000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie limitu do wartości 20% sumy
ubezpieczenia przedmiotu szkody ale nie więcej niż 200 000 zł - - patrz modyfikacja
SIWZ.
5. Proszę o wprowadzenie limitu na ryzyko katastrofy budowlanej do wysokości 5 mln na jedno
i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. FR – 5000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w ryzyku katastrofy
budowlanej w wysokości 5 000 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. Brak zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.– patrz modyfikacja
SIWZ.
6. Proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności za przepięcia lub przetężenia do 200 tys. zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w limitu - patrz
modyfikacja SIWZ.
7. Ubezpieczenie w systemie pierwszego ryzyka, opisanych jako: (Obiekty w postaci dróg,
mostów/mostków, przejść, podwórek, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, zatok,
alejek, kanalizacji – limit odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia na pierwsze
ryzyko 1 000 000 zł). Proszę o potwierdzenie ich dobrego stanu technicznego, przeglądów
technicznych oraz faktu posiadania oficjalnych potwierdzeń (jeśli są wymagane) o
dopuszczeniu do użytkowania. Wnioskuje o wprowadzenie FR – 1000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dobry stan techniczny oraz posiadane przeglądy
techniczne i faktury. Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.
Obowiązują warunki zawarte w SIWZ.
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8. W przypadku majątku zgłoszonego do ubezpieczenia tj. załącznik 2A, proszę o uzupełnienie
o rok budowy tych obiektów (przede wszystkim budynków i budowli), konstrukcję ścian i
stropów.
Odpowiedź: Ze względu na ograniczoną ilość czasu Zamawiający nie jest w stanie
udzielić szczegółowej odpowiedzi na powyższe pytanie. Budynki murowane; dachy:
część obiektów - konstrukcja drewniana pokryta dachówką lub blachą, część obiektów –
stropodachy.
9. „10. OC organizacji sportowych, Szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością
sportowców, trenerów, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów
prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym”. Proszę o wyjaśnienie w
jakim zakresie i w jakich okolicznościach Zamawiający ponosi odpowiedzialność za
działalność sportowców i innych wymienionych osób (pytanie nie dotyczy organizacji
sportowych podległych gminie- pozostających w jej strukturze).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie dotyczy
odpowiedzialności zawodowej sportowców, trenerów, pracowników obsługi sportu,
a zakresem obejmowana jest wyłącznie działalność wynikająca ze statutu Gminy.
Zamawiający informuje, iż organizacje sportowe i podmioty prowadzące działalność
sportowo-rekreacyjną nie są podmiotami gminnymi i jako takie nie są ubezpieczone. OC
dotyczy jedynie podmiotów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz jednostek
OSP.
10. Proszę potwierdzić, że wnioskowany zakres OC z tytułu organizatora imprez masowych
niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu nie obejmuje imprez :
a.
motorowych,
b.
wodnych i motorowodnych,
c.
lotniczych,
d.
których zasady związane są ze sportami określanymi jako ekstremalne (wspinaczka,
nurkowanie, skoki ze spadochronem itp.) oraz ich celem jest osiągnięcie jak największej prędkości,
odległości, wysokości.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje w/w imprez
masowych. Obowiązuje zapis zgodnie z SIWZ.
e.
Wobec zgłoszenia imprez z użyciem fajerwerków, proszę o potwierdzenie, ze wobec
wykonawcy pokazu będzie wymagana polisa ubezpieczeniowa z SG minimum 1,2 mln zł.
f.
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną będzie objęta OC Ubezpieczone-go z tyt.
organizacji imprez z użyciem fajerwerków pod warunkiem, że pokazy fajerwerków będą
zorganizowane przez profesjonalne firmy zawodowo trudniące się tego rodzaju działalnością.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pokazy fajerwerków organizowane będą przez
profesjonalne firmy zawodowo trudniące się tego rodzaju działalnością od których wymagana
będzie polisa OC z sumą gwarancyjną minimum 1,2 mln.
11. Proszę o podanie liczby obiektów nieruchomości, które są najmowane, dzierżawione lub
użytkowane przez Zamawiającego na podstawie innej umowy?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dzierżawione są pozycje z wykazu 2A do SIWZ:
- Remiza Strażacka OSP Jagodzin, poz. Nr 6 w wykazie, pozostałe obiekty stanowią
własność Zamawiającego.
12. Proszę o określenie, jakich budynków ma dotyczyć odpowiedzialność cywilna za zalania i
przepięcia, i potwierdzić, że nie dotyczy to budynków administracyjnych i użytkowych, będących
własnością Zamawiającego lub jednostek podległych zamawiającemu. Jeśli dotyczy to budynków
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mieszkalnych (własność komunalna), to proszę o podanie liczby lokali mieszkalnych i
użytkowych oraz proszę o załączenie wykazu tych budynków, które są mieszkalne lub
mieszkalno- użytkowe, gdzie Gmina jest współwłaścicielem (w niektórych pozycjach użyto
terminu „część budynku”).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dotyczyć ma ona wszystkich budynków
zarówno administracyjnych jak i mieszkalnych będących własnością i użytkowanych
przez zamawiającego lub jednostek mu podległych. Poniżej liczba lokali mieszkalnych i
użytkowych (pozycje 22-30 z załącznika nr 2A SIWZ)
22 Ruszów ul. Żagańska 2 ośrodek zdrowia + 3 mieszkania
23 Kościelna Wieś 19 budynek mieszkalny
24 Kościelna Wieś 23 świetlica wiejska + 4 mieszkania
25 Węgliniec ul. Sikorskiego 40 ośrodek zdrowia + 4 mieszkania
26 Stary Węgliniec ul. Zielona 1a budynek mieszkalny
27
28
29
30

Zielonka 3 mieszkanie w szeregowcu
Zielonka 8 budynek mieszkalny
Ruszów ul. Zgorzelecka 6 budynek mieszkalny
Czerwona Woda ul. 5-go Grudnia ośrodek zdrowia +1 mieszkanie

13. Dla budynków częściowo ubezpieczonych proponuje zastosowanie klauzuli współwłasności
mienia – zakres na końcu dokumentu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w klauzuli.
Obowiązują warunki zawarte w SIWZ.
14. Proszę o wprowadzenie do zakresu ochrony (OC) następującej definicji: „Odpowiedzialność
cywilną za szkody wyrządzone wskutek zalań 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 200 000 zł do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe”. Zakres ten dotyczy tylko lokali najmowanych od Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie
wyraża zgody na wprowadzenie w/w definicji.
Obowiązuje zapis zgodnie z SIWZ.
15. Proszę o podanie liczby lokali mieszkalnych i użytkowych, które są własnością
zamawiającego, a stanowią część składową wspólnot mieszkaniowych. Odpowiedzialność OC w
takim przypadku ograniczona jest do szkód wynikających ze stanu technicznego lokalu, a nie z
tytułu prowadzonej tam działalności lub szkód spowodowanych przez osoby korzystające z tych
lokali na podstawie umowy najmu. Proszę o potwierdzenie tej interpretacji ryzyka.
Odpowiedź: Zamawiający informuje że wymienione w załączniku 2A do SIWZ
mieszkania i budynki mieszkalne nie stanowią części składowych wspólnot
mieszkaniowych. Częścia wspólnoty mieszkaniowej jest Biblioteka Miejska w Węglińcu
(składnik majątku MGOK) zajmujaca parter budynku mieszkalno-usługowego.
Potwierdzamy w/w interpretację ryzyka.
16. Proszę o wyłączenie z kl. Nr 7 OC zakresu opisanego jako „Ochrona obejmuje także szkody
powstałe wskutek systematycznego wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i
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urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych”. Taka
sytuacja nagminnie występuje miedzy innym przy odprowadzaniu wody z instalacji
klimatyzacyjnych, które winny być tak zaprojektowane aby nikomu nie czyniły szkody. Poza tym
samo słowo „systematyczność” oznacza w tym przypadku zgodę ze strony ubezpieczyciela na
refundowanie szkód powstałych nie ze zdarzeń losowych.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie akapitu
„Ochrona obejmuje także szkody powstałe wskutek systematycznego wydostawania się
wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych.” - patrz modyfikacja SIWZ.
17. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku
naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone
w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane
przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom
wyrządzonym w środowisku naturalnym.
18. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w
środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i
niezamierzone przez Ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody
wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe,
nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.
19. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów (lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia
o szkody wyrządzone umyślnie) nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC
z tytułu wykonywania władzy publicznej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w/w klauzula nie ma zastosowania do
ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.
20. Dotyczy klauzuli sprawowania władzy publicznej. Prosimy o potwierdzenie wyłączeń z
zakresu ochrony szkód:
1) związanych z zarządzaniem drogami;
2) związanych z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem;
3) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności;
4) powstałe w wyniku niewypłacalności;
5) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
6) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego
funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, wyłączenie z zakresu w/w ryzyk
21. Prosimy o zmniejszenie limitu dla placów, ogrodzeń, rurociągów podziemnych, przyłączy,
przewodów, elementów małej architektury itp. znajdujących się w danej lokalizacji do wartości
100.000zł.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla placów, ogrodzeń,
rurociągów podziemnych, przyłączy, przewodów, elementów małej architektury itp.
znajdujących się w danej lokalizacji do wartości 100.000 zł - patrz modyfikacja SIWZ.
22. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działania wody gruntowej w wysokości 500 000zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka działania
wody gruntowej w wysokości 500 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia - patrz modyfikacja SIWZ.
23. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka gwałtownego topnienia mas śniegu lub lodu w
wysokości 100 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka
gwałtownego topnienia mas śniegu lub lodu w wysokości 100 000zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Obowiązują warunki zawarte w SIWZ.
24. Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla klauzuli środowiskowej, dla szkód związanych z
prowadzeniem PSZOK do 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu dla klauzuli
środowiskowej, dla szkód związanych z prowadzeniem PSZOK do 500 tys. zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia - patrz modyfikacja SIWZ.
25. 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 oraz zarządzaniem jednostkami
służby zdrowia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności
medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki
zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.
26. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Klauzuli szkód majątkowych (czyste straty finansowe)
będą mieć zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakresie Klauzuli szkód majątkowych
(czyste straty finansowe) będą mieć zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności ujęte w
OWU Wykonawcy.
27. Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula reprezentantów nie ma zastosowania do OC z tyt.
władzy publicznej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Klauzula reprezentantów nie ma zastosowania
do OC z tyt. władzy publicznej.
28. Prosimy o potwierdzenie, że limit 250 tys. zł określony w Klauzuli obligatoryjnej
„odpowiedzialność cywilna wzajemna” jest limitem określonym w ramach sumy gwarancyjnej
ubezpieczenia OC i obowiązuje dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że limit 250 tys. zł określony w Klauzuli
obligatoryjnej „odpowiedzialność cywilna wzajemna” jest limitem określonym w
ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC i obowiązuje dla jednego i wszystkich
wypadków ubezpieczeniowych.
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29. Prosimy o podanie informacji o wartości i stanie technicznym obiektów mieszkalnych
zarządzanych / administrowanych przez Zamawiającego lub jakąkolwiek jego jednostkę
organizacyjną.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki są w dobrym stanie
technicznym. Wartości zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ.
30. Proszę o udzielenie dodatkowych informacji związanych z zadaniem: Klauzula fakultatywna
dla OC z tytułu zarządzania drogami przewiduje limit odpowiedzialności wyższy jak wnioskowana
suma gwarancyjna dla zakresu podstawowego. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii, gdyż nie jest ona
spójna z treścią wniosku.
Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż w przypadku akceptacji w/w klauzuli fakultatywnej
wzrost sumy ubezpieczenia dotyczyć będzie tylko i wyłącznie sumy w podstawowym zakresie
ubezpieczenia OC (delikt). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dla pozostałych klauzul
gdzie występuje informacja o braku podlimitu zostaje określony limit 1 200 000 zł.
PYTANIA KOLEJNEGO WYKONAWCY
1. Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są
użytkowane.
2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, prosimy o wskazanie tych obiektów oraz
ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania do
FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).
Odpowiedź: nie dotyczy
3. Prosimy o uzupełnienie danych wszystkich nieruchomości, które będą podlegały ubezpieczeniu w
całym okresie ubezpieczenia o następujące dane (dotyczy budynków, dla których dane te nie zostały
uzupełnione):
• rok budowy,
• konstrukcja ścian i stropów,
• powierzchnia użytkowa,
• czy obiekt jest użytkowany,
• opis stanu technicznego budynku (konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, sieć wodnokanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa,
instalacja wentylacyjna i kominowa),
• informacja o przeprowadzonych remontach, modernizacjach ze wskazaniem kiedy i w jakim
zakresie zostały przeprowadzone.
Odpowiedź: Ze względu na ograniczoną ilość czasu Zamawiający nie jest w stanie udzielić
szczegółowej odpowiedzi na powyższe pytanie. Budynki murowane; dachy: część obiektów konstrukcja drewniana pokryta dachówką lub blachą, część obiektów – stropodachy.
4. W odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat, prosimy o informację nt. Przeprowadzonych w
ciągu ostatnich 20 lat remontów i modernizacji – kiedy i w jakim zakresie zostały wykonane?
Odpowiedź: Ze względu na ograniczoną ilość czasu Zamawiający nie jest w stanie udzielić
szczegółowej odpowiedzi na powyższe pytanie. Budynki murowane; dachy: część obiektów konstrukcja drewniana pokryta dachówką lub blachą, część obiektów – stropodachy.
5. 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
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niespełniających powyższego warunku wrazz określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia
i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.
6. Prosimy o potwierdzenie, czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały szklarnie, obiekty nie związane
trwale z gruntem oraz tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski). O ile tak, prosimy o
przesłanie wykazu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada w/w obiektów.
7. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia wiat, namiotów, szklarni i mienia znajdującego się w
nich, prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch,
upadek statku powietrznego).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXY.
Obowiązuje zapis zgodnie z SIWZ.
8. Prosimy o włączenie do akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk :
Brak ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do:
- budynków wzniesionych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa,
- wszelkich podziemnych i nadziemnych linii przemysłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej,
sygnałów telefonicznych, telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych zarówno
audio, jak i wizualnych, włączając przewody, kable, słupy, pylony, mierniki, wieże i jakiekolwiek
wyposażenie, które może towarzyszyć takim konstrukcjom, w tym podstacje wszelkiego rodzaju, z
wyjątkiem znajdujących się w miejscu ubezpieczenia,
- wszelkich budowli wodnych, np. zbiorników wodnych, tam, nabrzeży, falochronów, mól, kanałów,
rowów melioracyjnych, chyba że Towarzystwo wyraziło zgodę,
- wszelkich dróg, ulic, placów oraz budowli inżynierskich dróg, ulic i placów, chyba że Towarzystwo
wyraziło zgodę,
- mienia przechowywanego lub użytkowanego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wymaganiami
producenta,
- mienia znajdującego się w podziemiu w kopalni.
Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody:
- wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie
działających, przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą oni odpowiedzialność,
- powstałe podczas obsługi maszyn lub urządzeń przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą
oni odpowiedzialność, nie posiadających wymaganych uprawnień lub odpowiedniego przeszkolenia,
o ile posiadanie takich uprawnień jest wymagane,
- powstałe w wyniku przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych oraz w dostawie energii
elektrycznej, cieplnej, wody, gazu lub innych mediów,
- powstałe wskutek przemarzania lub przenikania wód gruntowych i opadowych przez fundamenty,
ściany, posadzki, stropy,
- powstałe wskutek pocenia się rur lub nawilgacania pomieszczeń w wyniku nieszczelności urządzeń
wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych,
- spowodowane uszkodzeniem lub utratą mienia w niewyjaśniony sposób.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązuje zapis zgodnie z SIWZ.
9. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w ryzyku powodzi „podniesienia się poziomu wód
gruntowych”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka działania wody
gruntowej w wysokości 500 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia patrz modyfikacja SIWZ.
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10. Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 20 lat lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte
ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet jeśli Zamawiający
nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 20 lat lokalizacje Zamawiającego
nie zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień.
11. Prosimy o informację, czy lokalizacje Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się
na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18
lipca 2001r. z późn. zmianami)? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie wraz
z podaniem wartości.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że żadna ze zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji nie
znajduje się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy Prawo
Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zm.)
12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi
w wysokości 2 000 000,00 zł, lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie limitu w ryzyku powodzi.
Obowiązuje zapis zgodnie z SIWZ.
13. Jak często dokonywane są inspekcje stanu technicznego dróg?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że inspekcje stanu technicznego dróg przeprowadzane są
raz w roku.
14. W odniesieniu do
klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń prosimy
o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są
zgodne
z
obowiązującymi
przepisami
oraz
posiadają
aktualne
przeglądy
i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego
warunku wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź:
Zamawiający
informuję,
że
zabezpieczenia
przeciwpożarowe
i przeciwkradzieżowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia
są zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz posiadają aktualne przeglądy
wymagane przepisami prawa.
15. Prosimy o uzupełnienie treści klauzuli zabezpieczeń w odniesieniu do zabezpieczeń
przeciwpożarowych następującym zapisem:
„Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialności, w przypadku gdy zabezpieczenia
przeciwpożarowe stosowane w ubezpieczonej lokalizacji nie są zgodne z obowiązującymi przepisami
lub nie posiadają aktualnych przeglądów i badań”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie treści klauzuli o powyższy zapis.
Obowiązuje zapis zgodnie z SIWZ.
16. W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy
o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do tego
zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pokazy fajerwerków organizowane będą przez
profesjonalne firmy zawodowo trudniące się tego rodzaju działalnością od których wymagana
będzie polisa OC z sumą gwarancyjną minimum 1,2 mln.
17. Prosimy o określenie wartości PML.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że PML wynosi 6 365 688 zł - zgodnie z załącznikiem nr
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2A do SIWZ
18. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki znajdujące się pod
nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki
znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków. Wykaz budynku objętych gminną i
wojewódzką ewidencją zabytków jest dostępny na stronie
http://wegliniec.pbox.pl/images/article/file/newsy/zabytki%20dziedzictwo%20kulturowe.pdf
19. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi TAK, prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do
ww. budynków Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wartość zabytkową albo historyczną.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wartość
zabytkową oraz muzealną.
20. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego mienia od
ryzyk wszystkich następujących ryzyk: zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji,
wad produkcyjnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączeniu z zakresu ochrony powyższych
ryzyk. Obowiązuje zapis zgodnie z SIWZ.
21. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, wnioskujemy o ustalenie limitu
odpowiedzialności
dla
sprzętu
znajdującego
się
na
zewnątrz
w
wysokości
50 000,00zł, lub innego akceptowalnego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł.
Obowiązuje zapis zgodnie z SIWZ.
22. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.07.2019r.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu na 19.07.2019r, godzina i
miejsce składanie ofert pozostają bez zmian – patrz modyfikacja SIWZ.
23. Prosimy o informację czy zamawiający posiada wysypisko śmieci, sortownię odpadów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posada w/w obiektów.
24. Czy do ubezpieczenia wskazany jest PSZOK?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia wskazany jest PSZOK, informacja
zgodnie z SIWZ
25. Jeśli tak :
- od kiedy
- czy spełnia wymogi wynikające z art.25 ustawy o odpadach
- jak są magazynowane odpady niebezpieczne(farby ,smary ,żarówki ,baterie i podobne)
- jak jest magazynowany sprzęt elektroniczny
- czy punkt jest zarządzany przez zamawiającego czy jest to wykonawca zewnętrzny
- czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę
zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC
- czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych,
niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego
- czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem,
spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem
- prosimy o załączenie regulaminu PSZOK.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:
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- PSZOK istnieje od dnia 2013 roku,
- spełnione są wymogi wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
- na terenie PSZOK magazynowane są odpady komunalne:
1. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie),
2. papier i tekturę,
3. szkło,
4. tworzywa sztuczne,
5. metale,
6. zużyte baterie i akumulatory,
7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8. zużyte opony,
9. odpady niebezpieczne,
10. odpady wielkogabarytowe,
11. odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany), które powstały w wyniku
prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru
prowadzenia robót do starosty;
- PSZOK zarządzany jest przez Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
- potwierdza, że ochrona OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych,
niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego
- ochrona OC nie obejmuje szkód związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem
odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
26. Czy szkoły i placówki gminy nabywają wyposażenie które posiada odpowiednie atesty lub
certyfikaty(zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 31.12.2002r)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkoły i placówki gminy nabywają wyposażenia, które
posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty (zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 31.12.2002r)
27. Prosimy o wprowadzenie limitu dla katastrofy budowlanej do 2 000 000 lub innego
akceptowalnego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w ryzyku katastrofy
budowlanej w wysokości 5 000 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
– patrz modyfikacja SIWZ.
28. Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk mają być ubezpieczone drogi, mosty, parkingi,
chodniki i podobne .
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk, szczegółowe
mienie jest wymienione i opisane w SIWZ.
29. Jeżeli odpowiedź na powyższe brzmi tak to proszę o podanie stanu technicznego oraz protokołów
przeglądu mostów i kładek oraz miejsce.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan techniczny jest dobry.

21

