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Wrocław, 18-07-2018 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Gminy Brzesko oraz
jednostek organizacyjnych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO
SIWZ NR 160/2018/N/BRZESKO
Działając w imieniu i na rzecz Gminy Brzesko oraz jednostek organizacyjnych, na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje
odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących
zmianach w SIWZ:

Pytanie 1 . Prosimy o podanie szkodowości za okres 5 ostatnich lat.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedział czasowy podany w załączniku nr 7
do SIWZ jest wystarczający do oceny ryzyka.

Pytanie 2. Prosimy o informację o istniejących bądź planowanych remontach,
inwestycjach i przebudowach.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie informacje o planowanych
remontach, inwestycjach i przebudowach zawarte są w uchwale budżetowej Gminy
Brzesko na 2018 rok, oraz w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brzesko, dostępnych na stronie internetowej Gminy.

Pytanie 3. Czy wśród wymienionego mienia zgłoszonego do ubezpieczenia
występują budynki/budowle/lokale nieużytkowane/ wyłączone z eksploatacji lub
przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o wyszczególnienie tego mienia oraz
wyłączenie z ochrony budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki wraz z mieniem
znajdującym się w tych budynkach.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynkiem nieużytkowym/ wyłączonym z
eksploatacji jest Goetzów Okocimskich 49, Browarna 16

Pytanie 4. Proszę o wyłączenie z ochrony namiotów, hal namiotów, kiosków bez
fundamentów, straganów, szklarni zawartych w pozycji: obiekty małej architektury.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 5. Czy wśród wymienionych budynków i budowli, które zgłoszono do
ubezpieczenia znajdują się budynki/budowle z palnym pokryciem dachowym, takim jak:
słoma, trzcina, gont drewniany, strzecha, wióry?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie potrzebne dane znajdują się w
załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie 6. Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły.
Jeśli tak, prosimy o wskazanie lokalizacji, w której się znajdują oraz o podanie łącznej
ilości.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zbiorach biblioteki nie znajdują się ani
starodruki, ani inkunabuły.

Pytanie 7. Prosimy o zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia
Jest: Klauzula automatycznego pokrycia –Jest:
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną
ochroną ubezpieczeniową nowonabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w
okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na
Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu
ubezpieczenia.
Limit 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia.
Proponowana treść klauzuli: Klauzula automatycznego pokrycia –
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną
ochroną ubezpieczeniową nowonabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w
okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na
Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu
ubezpieczenia.
Limit 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia.
Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia jest zgłoszenie go do
ubezpieczenia przed upływem 30 dni od dnia następnego od udokumentowanego zakupu lub
zwiększenia wartości mienia w dokumentach księgowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8. Prosimy o przeniesienie klauzuli nr 12- klauzula nadwyżkowa do mienia
ubezpieczanego w wartości księgowej brutto z klauzul obligatoryjnych do statusu klauzuli
fakultatywnej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 9. Prosimy o podanie wartości maksymalnej możliwej szkody przypadającej
na lokalizację.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość maksymalnej możliwej szkody
przypadającej na lokalizację to 12 981 695,05 zł
Pytanie 10. Czy Gmina jest dostawcą wody?
Odpowiedź: Zamawiający nie jest dostawcą wody.

Pytanie 11. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony mostów. Jeśli nie ma takiej
możliwości, prosimy o ubezpieczenie ich w zakresie FLEXA,
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12. Prosimy o potwierdzenie, że we wskazanych miejscach ubezpieczenia
od 1997 roku do dnia dzisiejszego nie wystąpiła powódź. Czy wystąpiły podtopienia?
Odpowiedź:
− W Gminie Brzesko wystąpiło zjawisko powodzi w roku 1997. W latach
2001,2007, 2010 występowały podtopienia wynikające z obfitych
(katastrofalnych) opadów. Miejscowe zbiorniki oraz kanalizacje nie zbierały
w pełni wody z opadów. Wartość strat za 2010r. w infrastrukturze drogowej
określono na kwotę ok 900 tyś. zł. Za lata poprzednie brak danych. Należy
przyjąć że szkody (poza rokiem 1997) kształtowały się w wysokości ok 250
tyś. zł w każdym roku katastrofalnego zjawiska.
− Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu- W 2010r. wystąpiło dwukrotne
zalanie pomieszczeń kotłowni usytuowanej poniżej poziomu gruntu na skutek
zalania wodami powierzchniowymi oraz podniesienia się poziomu wód
gruntowych. Wartość odszkodowania łącznie 18.894,74 zł. W 2013r.
wystąpiło zalanie kotłowni wodami powierzchniowymi, wartość
odszkodowania -7 .571,.57 zł.
− Publiczna Szkoła Podstawowa w Sterkowcu- w 2010 r. było podtopienie.
− Publiczna Szkoła Podstawowa nr I w Jadownikach- 200l -podtopienia-szkody
na kwotę 3.992 zł; 2010 r.- podtopienia-szkody na kwotę 5.585 zł; 2013 r. zalanie wodami opadowymi- szkody na kwotę 14.232 zł,
− Publiczne Przedszkole Nr 3 w Brzesku- 1997r.-zalanee całe przedszkole,
zniszczone mienie, sprzęty,
− Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku- 1997r.-zalane całe przedszkole,
zniszczone mienie, sprzęty,
− Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku- 1997r.,2010,20t3r.-zalanie całego
terenu, placu zabaw, piwnic, schronów -zniszczony ogród, plac zabaw,
piwnice i schrony,
− Publiczne Przedszkole Nr I w Jadownikach- 1997r., 2010, 20l3r.-zalanie
całego terenu, placu zabaw, piwnic, -zniszczony ogród, plac zabaw, piwnice,
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− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- W 1997 został zalany parter budynku '
w 2010r. została zalana Noclegownia,
− W pozostałych jednostkach brak takich szkód lub brak informacji.
Pytanie 13. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie będzie objęte ryzyko
(zarówno w części majątkowej jak i OC) związane z posiadaniem, zarządzaniem lub
administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem
recyklingu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Pytanie 14. Prosimy o informację czy wszystkie budynki mają aktualne (ważne)
roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego, także instalacje (art.. 62 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane) / - jeśli tak, to czy w czasie lub po wykonaniu przeglądów
wniesiono uwagi/zastrzeżenia do stanu technicznego - jeśli tak, podanie bliższych informacji
oraz czy stan ten został poprawiony; /- jeśli nie, to podanie adresów lokalizacji, jakie
konkretnie przeglądy nie zostały wykonane i kiedy zostaną, co było powodem ich
niewykonania
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane
instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu
technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione
podmioty a w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń
warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie 15. Czy Zamawiający we wszystkich lokalizacjach posiada aktualne
protokoły przeglądów instalacji elektrycznej, odgromowej oraz instalacji hydrantowej
zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa? Jeśli nie, prosimy o wskazanie
lokalizacji.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

Pytanie 16. Czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne,
gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) 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? Jeśli nie, prosimy o wskazanie lokalizacji.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

Pytanie 17. Czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia
przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane
są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność,
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zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku? Jeśli nie, prosimy o
wskazanie lokalizacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że 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:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z
późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Pytanie 18. Prosimy o uzupełnienie informacji o konstrukcji nieruchomości, dla
których dane te nie zostały wskazane w plikach excel – rejestrach majątku.
Odpowiedź: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma możliwości ustalenia tego typu
informacji.

Pytanie 19. Prosimy o informację jaki procent nieruchomości Klienta stanowią
obiekty o konstrukcji drewnianej ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie potrzebne dane znajdują się w
załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie 20. Prosimy o informację czy w ramach niniejszego postępowania
Zamawiający planuje zgłaszać do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak
prosimy o informacje dodatkowe na temat mienia planowanego do wyłączenia z eksploatacji
ze wskazaniem wartości mienia znajdującego się w danej lokalizacji oraz wnioskujemy o
potwierdzenie, iż każdy z wyłączonych z eksploatacji obiektów będzie spełniał 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.
Odpowiedź: Zmawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tego typu mienia.

Pytanie 21. Prosimy o informację czy przedmiot ubezpieczenia obejmuje obiekty
tymczasowe / dopuszczone tymczasowo do użytkowania – jeśli tak prosimy o podanie
szczegółów informacji dotyczących ww. obiektów w kwestii zabezpieczenia
przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowe, przeciwprzepięciowe oraz jaka jest konstrukcja i
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przeznaczenie takich obiektów. Jeśli Zamawiający nie dysponuje ww. informacjami
wnioskujemy o wykreślenie takich obiektów z zakresu ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje
obiektów tymczasowych / dopuszczonych tymczasowo do użytkowania.

Pytanie 22. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia
obiektów znajdują się obiekty użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem, nie posiadające
pozwolenia na użytkowanie – jeśli tak prosimy o wskazanie jakie to obiekty, jakie posiadają
zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwkradzieżowe i przeciwprzepięciowe oraz
informację nt. konstrukcji i ich przeznaczenie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia
posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie 23. 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 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
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wydział ITK prowadzi prace
remontowe/budowlane w lokalizacjach wskazanych w Uchwale budżetowej Gminy
Brzesko oraz w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko,
dostępnej na stronie internetowej Gminy Ogólny zakres i wartość wskazano w wyżej
wymienionych uchwałach (pytanie 2). O tym czy poszczególne prace wymagają
pozwolenia na budowę rozstrzygają przepisy Ustawy Prawo budowlane. Dla zadań
jednorocznych przewidywany termin realizacji do końca grudnia 2018, dla zadań
wieloletnich terminy realizacji określa uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brzesko, dostępna na stronie internetowej Gminy. Prace
inwestycyjne zlecane są firmom zatrudniającym osoby z odpowiednimi uprawnieniami,
a od wykonawcy robót o wartości powyżej 30 tys. euro żądamy odpowiedniego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie 24. Prosimy o udzielenie informacji o planowanych pracach remontowobudowlanych w okresie ubezpieczenia:
1.zakres i wartość prac
2.czy w odniesieniu do planowanych prac wymagane jest pozwolenie na budowę
3. w których lokalizacjach będą wykonywane prace ,
4.przewidywany okres realizacji prac,
5.jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów,
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6.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.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie 25. Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub
podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią na terenie mienia
zgłaszanego do ubezpieczenia?. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty
(roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalania wodami
powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych), wielkość
poniesionych strat.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.

Pytanie 26. Prosimy o stosowne informacje również w odniesieniu do lokalizacji,
które nie były objęte ubezpieczeniem, a zostały zalane wodami powodziowymi lub wodami
gruntowymi, jako następstwo wysokiego stanu wody w rzekach i innych ciekach wodnych.
Odpowiedź: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma możliwości ustalenia tego typu
informacji.

Pytanie 27. Czy miejscem ubezpieczenia są lokalizacje, które zostały wyznaczone
na mapach zagrożenia powodziowego opracowanych w roku 2013 przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
stosownie do dyspozycji prawa wodnego – w przypadku odpowiedzi pozytywnej, udzielenie
bliższych informacji, w szczególności podanie adresu lokalizacji, rodzaju i wartości mienia
mającego podlegać ubezpieczeniu w takiej lokalizacji oraz podjętych lub planowanych do
podjęcia (rok, miesiąc) działań prewencyjnych, naprawczych lub innych właściwych
mających na celu uniknięcie lub minimalizację ryzyka powstania szkody w następstwie
potencjalnego zdarzenia powodziowego
Odpowiedź: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma możliwości ustalenia tego typu
informacji.

Pytanie 28. Czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajdują się lub będą
przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania instalacje fotowoltaiczne i
kolektory solarne? Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich wartość? Kiedy były
zainstalowane , czy są na gwarancji producenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zamierza zgłaszać do
ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania mienia związanego z działalnością
polegająca na prowadzeniu: wysypisk śmieci, sortowni odpadów, biogazowni , cmentarzy.
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 30. W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia dla: zbiorów muzealnych,
dzieł sztuki, eksponatów , zbiorów bibliotecznych prosimy o podanie wartości w sumach
stałych w celach informacyjnych (wartość może być podana w przybliżeniu)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie potrzebne dane znajdują się w zał
nr 6 do SIWZ.

Pytanie 31. Prosimy o informację, czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia
namioty - prosimy o opis, rodzaj wykonania, ilość, rodzaj/typ mocowania/kotwiczenia do
podłoża, sposób i miejsce użytkowania; czy są to obiekty stale czy tymczasowe w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane?
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że do ubezpieczenia zgłaszany jest namiot
pneumatyczny, materiał wykonania - PCV, 1 sztuka, nie kotwiczony do podłoża (brak
konieczności) jednak posiada uchwyty umożliwiające mocowanie dodatkowe,
użytkowany przez służby zarządzania kryzysowego oraz jednostki ochrony
przeciwpożarowej - użytkowany doraźnie w miejscach wystąpienia zdarzeń masowych,
obiekt tymczasowy, namiot napełniany powietrzem z dmuchawy elektrycznej, która
stanowi komplet wyposażenia.

Pytanie 32. Prosimy w przedmiocie, sumie ubezpieczenia, limitach
odpowiedzialności o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje pojazdów
podlegających obowiązkowej rejestracji
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 33. Prosimy o wskazanie różnic między dotychczasowym zakresem
ubezpieczenia, a zakresem określonym w aktualnej SIWZ w tym podanie wysokości
dotychczasowych franszyz .
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w
zakresie podobnym w do wnioskowanego w SIWZ. Jedna różnica dotyczy zmiany
ubezpieczenia mienia z ryzyk nienazwanych na nazwane. Franszyzy i udziały własne
były na podobnym poziomie jak w obecnym postępowaniu.
Pytanie 34. Prosimy o informacje na temat inwestycji planowanych przez
Zamawiającego w okresie objętym niniejszym zamówieniem o wartości powyżej 1 mln zł.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
Pytanie 35. Kradzież zwykła - prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że kradzież zwykła
nie dotyczy szkód w gotówce.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Pytanie 36. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia szkody w
obiektach zabytkowych odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w
budownictwie cenniki SEKOCENBUD.
Odpowiedź: Zamawiający ubezpiecza mienie w wartości księgowej brutto,
odszkodowanie będzie wypłacane zgodnie z opisem przedmiotu ubezpieczenia

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Pytanie 37. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację
ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada umowy o konserwację sprzętu
elektronicznego.

Pytanie 38. 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?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że każdy sprzęt komputerowy został wyposażony
w przeciwprzepięciową listwę zasilającą oraz w zasilacz awaryjny UPS

Klauzule
Pytanie 39. W Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych prosimy o wprowadzenie
zapisu że „Uznaje się zabezpieczenia p.poż. za wystarczające, o ile w momencie szkody
były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodne z przepisami
prawa”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40. W Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych prosimy o
wprowadzenie zapisu że „Uznaje się zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za wystarczające,
o ile w momencie szkody były stosowane, sprawne i konserwowane zgodnie z zaleceniami
producenta”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 41. Prosimy w Klauzuli nowych miejsca ubezpieczenia o dopisanie, że nie
dotyczy miejsc bezpośrednio zagrożonych powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne oraz o dopisanie, że każde miejsce ubezpieczenia musi spełniać
minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń ppoż. oraz przeciwkradzieżowych zgodnie z
OWU Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42. Prosimy w Klauzuli automatycznego pokrycia oraz Klauzuli
automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ o
doprecyzowanie, że klauzula nie dotyczy namiotów, wiat, hal namiotowych, dróg, mostów,
wiaduktów oraz pustostanów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43. Prosimy w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych,
remontowych i modernizacyjnych o wprowadzenie franszyzy w wysokości 5 000,00 tyś zł
(pięć tysięcy złotych).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44. Prosimy w Klauzuli nr 30 – Szybka likwidacja szkód, o wydłużenie
terminu oględzin nie później niż do 3ech dni roboczych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 45. Prosimy w Klauzuli nr 31 - Katastrofy Budowlanej o wprowadzenie
franszyzy w wysokości 5 000,00 tyś zł (pięć tysięcy złotych).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz
posiadanego mienia
Pytanie 46. W zakresie czystych strat finansowych prosimy o zaakceptowanie
poniższych włączeń:
Ochrona nie obejmuje jednakże odpowiedzialności cywilnej za szkody:
1)
spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez
Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) jak też wykonane przez
Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) prace lub usługi,
2)
spowodowane w wyniku fizycznej utraty rzeczy, w tym pieniędzy, książeczek
oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych,
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3)
spowodowane niedotrzymaniem terminów lub przekroczeniem kosztorysów ,
4)
spowodowane przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy),
5)
spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania
budową lub montażem, kontroli i opiniowania,
6)
powstałych w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych
kapitałowo przedsiębiorstw, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi
przedsiębiorstwami,
7)
spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi,
ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu
wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia,
8)
spowodowane naruszeniem prawa własności intelektualnej w tym praw autorskich,
naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
9)
związane z reklamą,
10)
związane ze stosunkiem pracy,
11)
spowodowane utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika danych ,
12)
powstałe w związku z udzielaniem licencji,
13)
powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży,
14)
spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki
kapitałowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47. Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności np. 10 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia dla szkód i roszczeń powstałych w związku z posiadaniem,
administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie pływalni (basenów) w tym również
przyszkolnych, z włączeniem odpowiedzialności za szkody w związku z prowadzeniem
nauki pływania.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48. Prosimy o informację na temat imprez masowych planowanych w
okresie ubezpieczenia – charakter imprezy, ilość uczestników, miejsce organizacji imprezy,
czy impreza jest imprezą o podwyższonym ryzyku, sposób zabezpieczenia imprezy.
Odpowiedź: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma możliwości ustalenia tego typu
informacji.

Pytanie 49. Prosimy o doprecyzowanie czy podlimit w wysokości 500 000,00 zł
wskazany w pkt. 8 dotyczy jedynie szkód związanych z organizacją przewozu osób w
ramach działalności Dziennego Domu Senior+, czy jest do podlimit dla wszystkich
czynności wymienionych w pkt.8. Jeśli jest do podlimit jedynie dla organizacji przewozu
osób prosimy o wprowadzenie podlimitu dla pozostałych czynności np. w wysokości 100
000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podlimit jest dla wszystkich czynności
wymienionych w pkt.8.
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Pytanie 50. Wnosimy o wykreślenie z pkt. 8 świadczeń drobnych usług medycznych
przez personel na rzecz podopiecznych z rozszerzeniem o szkody związane z przeniesieniem
chorób zakaźnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ocena ryzyka
Pytanie 51. 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
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 52. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi działalności
związanej z transportem publicznym .
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 53. Prosimy o udzielenie następujących informacji zbiorczych dot. mienia
będącego w posiadaniu, zarządzie itp. –
1.Obiekty sportowe – rodzaj i ilość
2.wały przeciwpowodziowe - km
3.zbiorniki wodne (retencyjne, studnie, oczka wodne, rekreacyjne, ozdobne)- ilość
4.zarządzane wspólnoty - liczba
5.wspólnoty, w których jednostka występuje jako członek wspólnoty - liczba
6.lokale w tych wspólnotach – liczba
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obecnie w użytkowaniu jest 10 studni
publicznych /pompy ręczne/. Zlecona jest ich obsługa techniczna przez specjalistyczna
firmę. Dodatkowo jeszcze zbiornik retencyjny- 1 szt.

Pytanie 54. Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez
Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i
planowanych na okres najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów
finansowych na remonty dróg .
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w większości stan dróg ocenia się jako dobry.
Każdego roku wykonywane są remonty dróg polegające na uzupełnianiu ubytków,
spękań, siatek emulsją asfaltową oraz w technologii nakładek asfaltowych. Wartość
robót remontowych i modernizacyjnych za ostatnie pięć lat wyniosłą ok 6 mln zł.
Budżet konstruowany jest każdego roku jednakże z dużą dozą pewności można przyjąć
że wydatki na remonty i modernizacje dróg w okresie przyszłych trzech lat wyniesie
ok. 3,5 mln. zł.
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Pytanie 55. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły
imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów,
wyścigów.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 56. 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 ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza oraz
nie administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, jak również nie prowadzi
działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów
lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Pytanie 57. Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego
wchodzi administrowanie budynkami komunalnymi mieszkaniowymi. Jeśli tak to prosimy o
udzielenie następujących informacji:
- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz
udziałem w częściach
wspólnych
- wiek i stan techniczny budynków
- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały
remonty generalne
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że administrowanie budynkami komunalnymi
mieszkaniowymi nie wchodzi w jego zakres działalności.

Pytanie 58. Prosimy o informację czy w zakres działalności Gminy wchodzą:
- działalność oczyszczalni ścieków,
-usługi dostarczania wody,
-usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji
Jeśli tak, to prosimy o podanie długości sieci wodociągowych/kanalizacyjnych.
Odpowiedź: Gmina nie prowadzi usług w zakresie odprowadzania ścieków, natomiast
administruje kanalizacją opadową odprowadzającą wody i ścieki opadowe z dróg i
terenów utwardzonych podłączonych do w/w kanalizacji. Długość kanalizacji
opadowej wynosi 124 km.

Pytanie 59. Prosimy o wskazanie różnic między dotychczasowym zakresem
ubezpieczenia, a zakresem określonym w aktualnej SIWZ w tym podanie wysokości
dotychczasowych franszyz.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33.
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Pytanie 60. Prosimy o informację czy Zamawiający jest odpowiedzialny za
jakikolwiek element transportu? Czy jest odpowiedzialny za organizację ruchu
transportowego?
Dotyczy wszystkich części zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie jest odpowiedzialny za jakikolwiek element transportu.

Pytanie 61. Prosimy o przesłanie wykazu szkód za okres 5ciu ostatnich lat oraz
uaktualnienie informacji o szkodach wg stanu na dzień ogłoszenia przetargu z
uwzględnieniem:
•
daty wypadku
•
daty zgłoszenia
•
oznaczenia ryzyka (PD, EEI, OC)
•
wartości aktualnej rezerwy
•
wartości wypłaconego odszkodowania
•
przyczyny szkody (opis)
•
informacji o rodzaju i wysokości zastosowanej franszyzy
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedział czasowy podany w załączniku nr 7
do SIWZ jest wystarczający do oceny ryzyka.

Pytanie 62. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ,
mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują
przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one
zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 63. Prosimy o informację ile i jakich pojazdów wolnobieżnych znajduje się
w zasobach Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma możliwości ustalenia tego typu
informacji.

Pytanie 64. Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia przy okresie
ubezpieczenia na 2 lata (w przypadku skorzystania z prawa opcji na 3 lata) z podziałem na
dwa (trzy) roczne okresy rozliczeniowe:
a)
I okres –
b)
II okres –
c)
III okres – (w przypadku skorzystania z prawa opcji)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę
ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 1,5 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec pierwszego lub odpowiednio drugiego okresu rozliczeniowego (jw.)
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z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za
ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się
wyłącznie poniżej określone sytuacje:
jeżeli szkodowość liczona oddzielnie dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia objętych
Częścią I zamówienia za dany okres rozliczeniowy przekroczy 30%.
Współczynnik szkodowości jest liczony osobno dla każdego rodzaju ubezpieczenia na
ostatni dzień 10 –tego miesiąca pierwszego lub odpowiednio drugiego, lub odpowiednio
trzeciego okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem prognozy szkodowości do końca tego
okresu.
Współczynnik szkodowości = odszkodowania wypłacone + rezerwa na szkody zgłoszone
niewypłacone
składka przypisana
Prognoza szkodowości za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego będzie obliczona na
podstawie średnio-miesięcznej szkodowości w każdym produkcie za poprzednie 10
miesięcy tego okresu
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65. Z uwagi na przekazaną prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie
terminu składania ofert w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień
przynajmniej do dnia 24.07.2018 r. do godziny 13.00.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi dnia 13-07-2018 r.

Pytanie 66. Klauzula wypowiedzenia umowy.
Towarzystwo chce wprowadzić Klauzulę wypowiedzenia umowy, o poniższej treści.
Wprowadzenie Klauzuli wpłynie na kształt Umowy Generalnej. Towarzystwo prosi o
wskazanie ewentualnie tych elementów treści, które Zamawiający proponuje
zmodyfikować.
Prosimy o odniesienie się.
Klauzula wypowiedzenia umowy.
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczyciela z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego
okresu polisowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia
jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:
1. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla
jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
3. Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:
a) gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych
odszkodowań z zawartych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana
za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za pierwsze
9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 45% - utrzymanie stawek i
warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.
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b) w przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków z ppkt a) i
przekracza wskazany wyżej 45% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają
możliwość renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel
w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 30
dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony.
Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek
ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu
ubezpieczenia.
W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 30
dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie
ulegają zmianie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67. Towarzystwo prosi o informację na temat szkodowości Klienta w latach
2010 – 2014, ze szczególnym uwzględnieniem i rozpisaniem szkód z zakresu ryzyka
powodzi / zalania.
Prosimy o zestawienie szkód, które miały miejsce w ww. okresie, w podziale na lata i
ryzyka wraz z podaniem wartości wypłaconych odszkodowań.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedział czasowy podany w załączniku nr 7
do SIWZ jest wystarczający do oceny ryzyka. Wszelkie potrzebne informacje
dotyczące powodzi znajdują się w odpowiedzi na pytanie nr 12.

Pytanie 68. Prosimy o informację czy w aktualnie trwającej umowie ubezpieczenia
Klient posiadał limit na ryzyko powodzi. Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w aktualnie trwającej umowie ubezpieczenia
posiada limit na ryzyko powodzi w wysokości 2 000 000 zł

Pytanie 69. Prosimy o informację czy aktualnie trwającej umowie ubezpieczenia,
obowiązuje franszyza dla szkód powstałych w wyniku ryzyka powodzi. Jeśli tak, to w jakiej
wysokości?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w aktualnie trwającej umowie ubezpieczenia
franszyza na ryzyko powodzi jest w wysokości 5% min. 500 zł.

Pytanie 70. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko
powodzi / zalania w wysokości 20% sumy ubezpieczenia w pojedynczej lokalizacji nie
więcej niż 3 mln zł na wszystkie lokalizacje.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie limitu w wysokości
3 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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Pytanie 71. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej na szkody powstałe w wyniku ryzyka powodzi/zalania w wysokości 20%
wartości szkody, nie mniej niż 5 000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie franszyzy w
wysokości 5% min. 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 72. Prosimy o informację czy wśród budynków podlegających
ubezpieczeniu znajdują się budynki/budowle wyłączone z eksploatacji i przeznaczone do
rozbiórki.
Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie 73. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Gminy lub
jednostek organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego zapytania
trwają remonty, inwestycje budowlane lub prace modernizacyjne? Czy teren prac jest
wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?
Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie 74. Towarzystwo prosi o informację czy Zamawiający posiada aktualne
książki obiektów budowlanych i może je udostępnić Ubezpieczycielowi?
Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualne książki obiektów budowlanych i może je
udostępnić dopiero po rozstrzygniętym postępowaniu.

Pytanie 75. Towarzystwo prosi o informację czy Zamawiający posiada aktualne
protokoły z przeglądu instalacji, m.in.:
• Elektrycznej,
• odgromowej / piorunochronnej,
• wentylacyjnej,
• wod-kan, itp.
oraz czy może je udostępnić Ubezpieczycielowi?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

Pytanie 76. Prosimy o informacje o przeprowadzonych remontach we wszystkich
budynkach/lokalach podlegających ubezpieczeniu
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.
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Pytanie 77. Prosimy o wyłączenie prawa opcji z warunków SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 78. Towarzystwo prosi o podanie informacji czy Gmina lub podległe
jednostki organizacyjne wynajmują innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych
wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa,
itp. Jeżeli tak, to prosimy o podanie, jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych
pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane, itp.?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wynajmuje innym podmiotom pomieszczenia
na prowadzenie działalności gospodarczej głównie handlowej w mniejszym stopniu
biurowej, garaże.
Oprócz tego:
1. w budynku Domu Kultury w Sterkowcu – lokal użytkowy wynajmowany
na potrzeby centrali telefonicznej,
2. w budynku Domu Ludowym w Okocimiu - lokal użytkowy
wynajmowany na potrzeby prowadzenia sklepu spożywczoprzemysłowego, lokal użytkowy dla potrzeb centrali telefonicznej, lokal
dla potrzeb funkcjonowania szafy teleinformatycznej, antena Internetu
na dachu budynku,
3. w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach –
lokal użytkowy wynajmowany na potrzeby centrali telefonicznej,
4. w budynku „Poczty” w Jadownikach – lokal użytkowy wynajmowany na
potrzeby centrali telefonicznej

Pytanie 79. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z
prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem
świadczeń zdrowotnych
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 80. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o
wprowadzenie ograniczenia w wysokości do limitu 20% wartości danego rodzaju mienia
zgłoszonego do ubezpieczenia w danej lokalizacji
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Pytanie 81. Prosimy o informacje na temat planowanych inwestycji w Gminie w
okresie następnych trzech lat.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.
Pytanie 82. Prosimy o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg oraz
informację o przeprowadzonych i planowanych remontach.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 54.

Pytanie 83. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej sumy ubezpieczenia dróg i
mostów podanych do ubezpieczenia w zestawieniach mienia, a jednego wspólnego
maksymalnego limitu na przedmiotowe mienie podanego w szczegółowych warunkach
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż drogi oraz mosty zostają zgłoszone do
ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko z limitem podanym w szczegółowych
warunkach zamówienia. Podane w rejestrze oraz wykazach wartości są jedynie dla
informacji dla Wykonawcy. W związku z zgłoszonymi wątpliwościami zmianie ulega
rejestr Urzędu oraz Zestawienie Sum Ubezpieczenia w załączeniu aktualne rejestry.

Pytanie 84. Prosimy o potwierdzenie, iż Autobus-Gimbus będący przedmiotem
najmu w Gminie będzie podlegał ubezpieczeniu od pożaru i innych zdarzeń losowych
jedynie w określonym miejscu ubezpieczenia w Gminie w określonym budynku . Prosimy o
wskazanie adresu miejsca ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zmawiający informuje, że Autobus-Gimbus jest wykorzystywany do
przewozu uczniów klas gimnazjalnych z terenu Gminy Brzesko do Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Brzesku. Jest parkowany na podstawie zawartej umowy w bazie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Brzesku.

Pytanie 85. Prosimy o przeniesienie urządzeń i wyposażenia typu: odkurzacz,
odśnieżarka, suszarka do włosów, lodówka, ekspres do kawy, myjka, kosiarka, kaloryfer,
itp., które nie jest sprzętem elektronicznym z wykazów sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk do ubezpieczenia maszyn urządzeń i wyposażenia od ryzyk nazwanych
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie jedynie kaloryfera.

Pytanie 86. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia występują
budynki/budowle/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do
rozbiórki?
Jeśli tak, prosimy o:
a) przedstawienie wykazu nieruchomości wyłącznych z eksploatacji/użytkowania
wraz z krótkim opisem ich stanu technicznego, wskazaniem przyczyn wyłączenia
z eksploatacji/użytkowania oraz określeniem ich wartości,
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl

Strona 20 z 32

SUPRA BROKERS

®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

_____________________________________________________________________________

b) wyłączenie z ochrony budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki wraz z
mieniem znajdującym się w takich budynkach i budowlach oraz maszyn, urządzeń
i wyposażenia przeznaczonego na złom,
c) informacja czy w okresie realizacji zamówienia Klient planuje wyłączyć z
eksploatacji/użytkowania jakiekolwiek obiekty
d) wprowadzenie postanowień dodatkowych, że w/w mienie objęte jest ochroną pod
warunkiem, że:
- ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi,
- wszelkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania oraz odpowiednio
zakonserwowane;
- wszelkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji;
- środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i
przeciwkradzieżowe utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.
Pytanie 87. Czy przedmiotem ubezpieczenia są namioty, hale namiotowe, kioski,
stragany, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie? Jeśli tak proszę o wykaz tego mienia
z podaniem jego wartości, opisu konstrukcji oraz lokalizacji w której się znajduje.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.

Pytanie 88. Prosimy o podanie informacji o istniejących, bądź planowanych
remontach, inwestycjach i przebudowach?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie 89. Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne, kolektory?
prosimy o podanie wartości tych instalacji oraz ich lokalizacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone instalacje
solarne ani kolektory.

Pytanie 90. Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują
się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont
drewniany, wióry, łupki, deszczułki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem
wartości jednostkowych poszczególnych budynków
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie potrzebne dane znajdują się w zał.
nr 6 do SIWZ.

Pytanie 91. Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły? W
przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie
następujących informacji:
a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów
b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl

Strona 21 z 32

SUPRA BROKERS

®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

_____________________________________________________________________________

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Pytanie 92. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w
zakresie szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności
człowieka
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 93. Proszę o opis szkód majątkowych i OC oraz podanie wysokości rezerwy
z 2018 r OC - Załącznik nr 7 do SIWZ 160/2018/N/Brzesko.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, podane informacje w załączniku nr 7 do SIWZ
są wystarczające do oceny ryzyka.

Pytanie 94. Proszę o usuniecie zapisu XII SIWZ. PRAWO OPCJI
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 95. Klauzula automatycznego pokrycia – proszę o wprowadzenie limitu
odpowiedzialności i zmianę treści klauzuli:
Na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe
i inne ruchomości oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w okresie
ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka
utracenia bądź uszkodzenia mienia. Ubezpieczony powinien zgłosić do Ubezpieczyciela i
podać nowe wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni po zakończeniu
każdego kwartału w okresie ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia
zostanie naliczona wg taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie ”pro rata
temporis”. Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20 % sumy
ubezpieczenia danego rodzaju mienia. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się
wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w
posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków
trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem
zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku,
transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie limitu w wysokości
20%. Brak zgody na pozostałe zmiany. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 96. Klauzula szkód elektrycznych – proszę o modyfikację klauzuli i
wprowadzenie zapisów:
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe:
1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, obejmujących zespół
urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie - przewody, słupy linii
napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią takiej instalacji służące do rozdziału
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(łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania (transformatory). Wyłączenie to obejmuje
wszelkie linie elektryczne, telefoniczne, telegraficzne i wszelkie inne i dotyczy linii
zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i podziemnych;
2) wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub
błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lub
umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca;
3) w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub
umownie;
4) w okresie napraw i prób;
5) w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołem badań
eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn
elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub
spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody;
6) wskutek przyczyny mechanicznej;
7) wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub
istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający /
Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;
8) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych
maszyn elektrycznych;
9) wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej
mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach;
10) we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach
topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych
urządzeniach elektrycznych;
11) w transformatorach starszych niż 25 lat.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli szkód
elektronicznych z wyłączeniem punku 10. oraz 11. Niniejsza odpowiedź modyfikuje
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 97. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych - proszę o modyfikację
treści klauzuli na: Zabezpieczenia przeciwpożarowe uznaje się za spełniające wymogi
ogólnych warunków ubezpieczenia zakładu ubezpieczeń, o ile spełniają one jednocześnie
wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 98. Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych proszę o modyfikację
treści klauzuli na:
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe istniejące u Ubezpieczonego
za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania,
pod warunkiem, że zabezpieczenia te w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej nie
ulegną pogorszeniu, a w momencie szkody były sprawne i konserwowane zgodnie z
zaleceniami producenta.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 99. Klauzula przeniesienia mienia – proszę o wprowadzenie limitu
odpowiedzialności 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości
3 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

Pytanie 100. Proszę o informację jakie nieruchomości najmuje Zamawiający.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 78.

Pytanie 101. Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci
i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:
Gdzie się znajduję – adres, Od kiedy funkcjonuje, Na jak dużym obszarze, Czy planowane
jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy, Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie
wysypiska
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.

Pytanie 102. Prosimy o informację iż ubezpieczeniem OC nie będzie objęte ryzyko
związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci,
sortownia, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.

Pytanie 103. W odniesieniu do imprez niepodlegających obowiązkowemu
ubezpieczeniu OC czy Zamawiający potwierdza że zakres ochrony nie będzie obejmował
imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych,
ekstremalnych. Jeżeli tego typu imprezy mają być objęte ochrona prosimy podać ich wykaz.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 104. Czy mienie Zamawiającego dotknięte było ryzykiem
powodzi/podtopień po 1996 r. Jesli tak, proszę o wskazanie wysokości strat z tego tytułu.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.

Pytanie 105. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w
odniesieniu do okresu ubezpieczenia - prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody
na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).
W przeciwnym wypadku zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie poniższej
klauzuli:
„KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
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pierwszego lub drugiego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może
wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:
1)
Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla
jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2)
Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
3)
Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:
a)
pierwszy okres rozliczeniowy:
gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z
zawartych ubezpieczeń OC i majątkowych do składki zarobionej (składka przypisana za
okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za pierwsze 9 miesięcy
pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków
ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia. W przypadku, kiedy
szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik
szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek prowadzonej w formie
pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję
w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku
porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych,
umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku
niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia
zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają
zmianie,
b)
drugi okres rozliczeniowy:
gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z
zawartych ubezpieczeń OC i majątkowych do składki zarobionej (składka przypisana za
okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 9 pierwszych miesięcy drugiego roku
za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za okres 12 miesięcy pierwszego okresu
ubezpieczenia i 9 pierwszych miesięcy drugiego roku ochrony nie przekroczy 30% utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w trzecim roku
ubezpieczenia.
W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany
wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek
prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany
przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy drugiego
roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych
stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca drugiego okresu
ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w
terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy drugiego roku ochrony składki na kolejny
okres nie ulegają zmianie.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 106. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na rezygnację
Zamawiającego z Prawa opcji. W przypadku braku zgody na rezygnację zwracamy się z
prośbą o wprowadzenie zapisu:
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„Ubezpieczyciel zachowuje prawo do odmowy przedłużenia umowy ubezpieczenia zgodnie
z prawem opcji”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 107. W odniesieniu do dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia
mienia od ognia i innych żywiołów zwracamy się z prośbą o zamianę limitu dla
ubezpieczenia infrastruktury drogowej oraz składników infrastruktury mostowej do 100 000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 108. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy do
ubezpieczenia zgłoszone są budynki nieużytkowane lub opuszczone. Jeżeli odpowiedź na
niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w
budynkach nieużytkowanych odłączone są wszelkie media oraz zwracamy się z prośbą o
wskazanie konstrukcji tych budynków i rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych każdego z
nich.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. Wszystkie potrzebne dane
znajdują się w rejestrach majątku w załączniku nr 6 do SIWZ

Pytanie 109. Zwracamy się z uprzejmą prośbą 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:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Jeżeli odpowiedź na
powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie
lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych
warunków.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że 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

Pytanie 110. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy
stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w
środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
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a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z
2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stanowiska pracy spełniają wymagania
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy. W Gminie Brzesko nie
występują stanowiska, na których były by zidentyfikowane jakiekolwiek strefy
zagrożone wybuchem.

Pytanie 111. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy 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?
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą
prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim
zakresie nie spełniają tych warunków.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że 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

Pytanie 112. Zwracamy się z uprzejmą prośbą 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:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
g) instalacji ciśnieniowych;
h) urządzeń dźwigowych.
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą
prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim
zakresie nie spełniają tych warunków
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane
instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu
technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione
podmioty oraz w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń
warunkujących ich użytkowanie

Pytanie 113. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości
doprecyzowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka
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powodzi, zalania, podtopienia w wysokości: 1 000 000 zł na jedno zdarzenie i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 70.

Pytanie 114. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości
doprecyzowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka
deszczu nawalnego, zalania, powodzi w wysokości 10 % nie mniej niż 1 000 zł w każdej
szkodzie oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla pozostałych ryzyk w wysokości 1
000 PLN.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie franszyzy w
wysokości 5% min. 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 115. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji treści
SIWZ poprzez ograniczenie zakresu dla budynków nieużytkowanych (jeżeli takie są wśród
zgłoszonych do ubezpieczenia) do ryzyk nazwanych oraz wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej dla tych budynków w wysokości 5% nie mniej niż 500,00zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 116. W odniesieniu do dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia
danych i oprogramowania zwracamy się z prośbą o zamianę Dodatkowych warunków
ubezpieczenia danych, oprogramowania i programów komputerowych (IT –information
technology) zapisem następującej treści:
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek
klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU 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
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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”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 117. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia zwracamy się z
uprzejmą prośbą o zgodę na zmianę limitu dla klauzuli na 10% sumy ubezpieczenia danego
rodzaju mienia oraz dodanie zapisu iż przedmiotowe automatyczne pokrycie obowiązuje
przy maksymalnym wzroście SU nie więcej niż o 10 mln PLN dla wszystkich składników
mienia.
Prosimy także o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:
„Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost
wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub
protokołem zdawczo-odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w
którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia np. poprzez wciągnięcie do
wykazu środków trwałych lub w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek
dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji).
Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową nowych składników mienia
zgłaszanych do
ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony
ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy i płatna w ciągu 30
dni po każdym rocznym okresie ubezpieczenia”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
W przeciwnym wypadku zwracamy się z uprzejmą prośba o informację w jaki sposób
Zamawiający zamierza udokumentować fakt posiadania mienia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie limitu 20% nie
więcej niż 10 mln zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Pytanie 118. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego
po zebraniu danych do SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na dodania zapisu iż
przedmiotowe automatyczne pokrycie obowiązuje przy maksymalnym wzroście SU do
10%.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Pytanie 119. W odniesieniu do klauzuli szkód elektrycznych zwracamy się z
uprzejmą prośbą o zgodę na modyfikację klauzuli i dodania zapisu: ochroną
ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte szkody:
a)
mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
b)
w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny
warsztat naprawczy,
c)
w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych
(na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i
przeglądami),
d)
we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach,
itp.) i licznikach,
e)
we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach
oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
f)
w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym
szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu)
stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
g)
w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;
W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie że nie jest intencją pokrycie takich szkód.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli szkód elektrycznych
za wyjątkiem punktu d) oraz e). Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 120. W odniesieniu do klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na dodania zapisu iż przedmiotowe wznowienie
może nastąpić tylko 1 raz.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wznowienie limitów po powstaniu szkody
po jednym razie w każdym okresie polisowym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 121. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość
doprecyzowania intencji Zamawiającego poprzez zmodyfikowanie zapisów SIWZ w
odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej, poprzez wprowadzenie dodatkowych
zapisów: „Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi
w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie
obejmuje szkód w obiektach:
a.
których wiek przekracza 50 lat,
b.
nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru
budowlanego,
c.
tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
d.
użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem”.
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Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie że nie jest intencją pokrycie takich szkód.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 122. W odniesieniu do klauzuli rzeczoznawców zwracamy się z uprzejmą
prośbą o zgodę na modyfikację klauzuli i dodania zapisu: rozszerza się zakres ubezpieczenia
o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:
a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona
została szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel
wypłacił odszkodowanie oraz
b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa powyżej, ustalana jest z uwzględnieniem
wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 123. W odniesieniu do klauzuli zniesienia zasady proporcji zwracamy się z
uprzejmą prośbą o zgodę na modyfikację klauzuli i usunięcie zapisu: „lub odtworzeniowej”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 124. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości
doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie klauzuli przeniesienia mienia, poprzez
wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości: 3 000 000,00 zł dla mienia
przeniesionego do innej lokalizacji.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 99.

Pytanie 125. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji treści
SIWZ poprzez wyłączenie z pakietu klauzul obligatoryjnych klauzuli nadwyżkowej do
mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 126. W odniesieniu do szkód „wyrządzonych uczniom/wychowankom w
związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w
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placówkach oświatowych oraz wychowawczych, z uwzględnieniem szkód wyrządzonych w
związku z prowadzeniem stołówek (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na
zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową”
zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ
poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości: 200 000,00 zł.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 127. W odniesieniu do szkód powstałych w związku z prowadzoną
działalnością Dziennego Domu "Senior+" zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie
możliwości doprecyzowania zapisów iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje udzielania
świadczeń zdrowotnych lub wykonywania czynności medycznych oraz badań klinicznych i
eksperymentów medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 128. W odniesieniu do szkód „wyrządzonych przez personel na rzecz
podopiecznych w związku z prowadzoną działalnością Dziennego Domu "Senior+"
zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia rozszerzenia o
szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym HIV i WZW). W przeciwnym
wypadku zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu dla tego typu szkód na
poziomie 100 000 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 129. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości i wyrażenie
zgody na modyfikację definicji wypadku ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami poprzez wykreślenie zapisu:
„lub czystą stratę finansową”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 130. Zwracamy się z prośbą o szersze informacje na temat zdarzeń, z
których zostały wypłacone odszkodowania w ciągu ostatnich 3 lat. Prosimy o opis każdej
szkody, informację czy szkody dotyczyły infrastruktury drogowej , datę wystąpienia,
wysokość franszyzy potrąconej z każdego odszkodowania oraz informację czy zostały
założone rezerwy na kolejne wypłaty.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedział czasowy podany w załączniku nr 7
do SIWZ jest wystarczający do oceny ryzyka.
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Pytanie 131. Zwracamy się z prośbą o informację czy a jeśli tak to w których
lokalizacjach i w jakiej wysokości miały miejsce szkody powodziowe od 1997 roku.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.

Pytanie 132. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat
działań prewencyjnych podjętych przez Ubezpieczonych po roku 2010, w celu zapobieżenia
powstawaniu szkód powodziowych, zalaniowych i podtopieniowych.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po 2010 r. podjęto następujące działania
prewencyjne:
-odmulanie i udrażnianie rowów,
-odmulanie przepustów i przebudowa na przepusty o większym przekroju,
-opracowanie koncepcji odwodnienia miejscowości Jasień w rejonie ul. Mazurkiewicza,
-budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej,
-bieżące remonty dróg,
-odbudowa zniszczonych nawierzchni.

Pytanie 133. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji na temat
zdarzenia, wykazanego w zestawieniu szkód z OC działalności za 2018 rok, na które została
założona rezerwa. Prosimy o doprecyzowanie, iż przedmiotowa rezerwa jest w wysokości 1
500 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma możliwości ustalenia tego typu
informacji.

Pytanie 134. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert
do 24.07.2017r.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi dnia 13-07-2018 r.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak
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