Toruń, 01 czerwca 2017 r.
Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
Dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o.
w Leżajsku
Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na wnioski wykonawców
1. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje składowiskiem
odpadów (wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to czy składowane są odpady niebezpieczne?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje składowiskiem
odpadów (wysypiskiem śmieci).
2. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje sortownią
śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci,
zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci. Zamawiający posiada wyłącznie punkty
zbioru odpadów (PSZOK) i segregacji surowców wtórnych.
W zakresie gospodarki odpadami Zamawiający wykonuje m.in. czynności w
następującym zakresie:
 odbioru, zbiórki i wywozu nieczystości stałych od podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą i osób fizycznych,
 wywozu nieczystości płynnych,
 zbiórki i skupu surowców wtórnych, ich segregacji na liniach sortowniczych
oraz zagospodarowania,
 świadczenia innych usług w zakresie utrzymania czystości (np. szaletów
miejskich) podmiotom gospodarczym na podstawie zleceń i umów,
 skupu złomu i metali kolorowych


3. Prosimy o informację w kwestii PML (przedmiot, suma ubezpieczenia, podmiot i
lokalizacja/jednostka adresowa).
Odpowiedź: Nieruchomości przy ul. Podolszyny. PML to ok. 5 000 000,00 zł oraz
nieruchomości przy ul. Boczna Siedlanka, gdzie PML wynosi ok. 6 000 000,00 zł.
W odniesieniu do mienia zarządzanego: budynek Wspólnoty Mieszkaniowej
Budynku nr 53 przy ul. Mickiewicza w Leżajsku; suma ubezpieczenia:
7 642 725,00 zł
4. Proszę o informację czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami
przeznaczonymi do rozbiórki lub wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typy mienie
zostało zgłoszone do ubezpieczenia?
Odpowiedź: Nie zachodzi żadna ze wskazanych przez Wykonawcę okoliczności.
5. Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie)
występowały powodzie lub lokalne podtopienia w latach 1997-2017? Proszę
o informację o wysokości poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego tytułu
odszkodowania? Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.
Odpowiedź: Odpowiedź: Zgodnie z wiedzą ubezpieczającego mienie deklarowane
do ubezpieczenia nie zostało dotknięte ryzykiem powodzi od 1997 r. Przy czym
odpowiednie archiwum zawiera dokumentację i informację z ostatnich 5 lat.
6. Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie)
występuje ryzyko osuwisk?
Odpowiedź: Nie ma zagrożenia osuwiskowego.
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7. Prosimy o treść klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli wraz z
określeniem limitu, nie większego jednak niż 30 000 zł.
Odpowiedź:
Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli – bez
względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia,
strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:
Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są szkody w ubezpieczonych
budynkach i budowlach spowodowane kradzieżą elementów stałych tych
nieruchomości (np. rynien, parapetów, ogrodzeń
itp.)
oraz szkody
w ubezpieczonych obiektach małej architektury spowodowane kradzieżą
elementów tych obiektów. Limit odpowiedzialności wynosi 30 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
8. Prosimy o zmniejszenie limitu z 10 000 zł do 5 000 zł dla klauzuli ubezpieczenia mediów
gaśniczych.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia limit na kwotę 5 000,00 zł.
9. Prosimy o ustanowienie jednego, łącznego limitu dla klauzuli usunięcia przyczyn awarii
w wysokości 100 000 zł, odnoszącego się do wszystkich jej zapisów.
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dla klauzuli
usunięcia przyczyn awarii ustala jedne limit ubezpieczenia w kwocie 100 000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, odnoszący się
do wszystkich zapisów klauzuli.
10. Prosimy o wykreślenie klauzuli współwłasności mienia. Ewentualnie wykreślenie
punktu 2 tej klauzuli lub zastąpienie fragmentu „ (...) ponad sumę ubezpieczenia w
każdym rocznym okresie ubezpieczenia” treścią „ (...) w ramach sumy ubezpieczenia w
każdym rocznym okresie ubezpieczenia”.
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy, zastępując
fragment
„(...) ponad sumę ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia”
zapisem
„ (...) w ramach sumy ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia”.
11. Prosimy o zmniejszenie limitu z 50 000 zł do 25 000 zł dla klauzuli kosztów
przeniesienia mienia i przekwaterowania osób.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia limit na kwotę 25 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
12. W odniesieniu do zapisu dotyczącego możliwości podwyższenia sumy gwarancyjnej przy
ubezpieczeniu OC, prosimy o informację jaka największa s.g. była dotychczas
wymagana?
Odpowiedź: 2 000 000,00 zł. Jest to maksymalna suma, której może
od Wykonawcy wymagać Zamawiający.
Informujemy, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy
składaniu ofert oraz realizacji zamówienia.
z poważaniem
Piotr Mikuszewski
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