Katowice, 15.10.2018 r.
Numer sprawy: 454K/10/18

WYKONAWCY
wg rozdzielnika
STRONA INTERNETOWA
dotyczy: postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Maków Podhalański wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Maków Podhalański wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
poniżej informuję o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielonych na nie
wyjaśnieniach.
WNIOSEK WYKONAWCY NR 2
PYTANIE NR 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w
niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki
wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
ODPOWIEDŹ NR 1: W sprawach nieuregulowanych przez SIWZ wraz z załącznikami zastosowanie mają
ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawców, wskazane w ofercie, jednakże w zakresie
niepozostającym w sprzeczności z SIWZ (w tym opisem przedmiotu zamówienia).
PYTANIE NR 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do okres
ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania
zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.
W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy
o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej
będzie spełniało wymagania SIWZ:
KLAUZULA WYPOWIEDZENIA
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za
1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, 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 następującym przypadku, gdy szkodowość rozumiana jako
stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danej grupy ubezpieczenia do
składki zarobionej (składka przypisana z badanej grupy ubezpieczenia oddzielnie pomniejszona
o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony
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nie przekroczy 40 % - 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 grupy ubezpieczenia w której
został przekroczony próg szkodowy. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową
propozycję w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony.
Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych,
umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.
ODPOWIEDŹ NR 2: W powyższym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 3: 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 NR 3: Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku
z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej – zgodnie z wiedzą Zamawiającego – jest zabezpieczone
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
PYTANIE NR 4: 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 NR 4: Obiekty budowlane – zgodnie z wiedzą Zamawiającego – są użytkowane
i utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
PYTANIE NR 5: 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.
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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 NR 5: Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje technicznego – zgodnie z wiedzą
Zamawiającego – podlegają przeglądom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiotowe
przeglądy przeprowadzane są przez uprawione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie
stwierdzono zastrzeżeń warunkujące użytkowanie obiektów budowlanych oraz wykorzystywanych
instalacji technicznych.
PYTANIE NR 6: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi w
tym szczególnie w 2010 roku.
ODPOWIEDŹ NR 6: Szkodom powodziowym uległy kładki, mosty, place i drogi, które w latach 2001 –
2006 w całości odbudowano a ich stan techniczny w stosunku do poprzedniego / sprzed powodzi/ został
znacznie podniesiony – mosty i kładki – obiekty nowe uwzględniające przepisy w zakresie przejścia wód
powodziowych – uzgodnienia z administratorem cieków, drogi – nowa nawierzchnia i odwodnienie.
Ponadto Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej po wystąpieniu powodzi w 2001 wykonał na terenie
miasta i gminy Maków Podhalański w ramach zabezpieczenia przed powodzią regulacji, zabudowy
najbardziej newralgicznych odcinków potoków i rzek w celu eliminacji przyszłych zagrożeń. Mienie to
jednak nie jest deklarowane do ubezpieczenia w systemie sum stałych.
W okresie przed i bezpośrednio po powodzi przedstawione j.w. zadania nie były przedmiotem
ubezpieczenia i tym samym Gmina nie występowała o wypłatę odszkodowania.
Zamawiający zauważa, że podjęte środki zabezpieczające i wykonane inwestycje w bardzo istotny sposób
poprawiły zabezpieczenie przed powodzią.
Ponadto Zamawiający informuje, że potencjalne zagrożenie powodziowe odnoszące się do
poszczególnych lokalizacji zostało opisane w załączniku nr 1b do SIWZ, zakładka nr 1.
PYTANIE NR 7: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SIWZ
uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli
były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości
szkody.
ODPOWIEDŹ NR 7: Szkodowość określona w SIWZ uwzględnia szkody likwidowane w ramach
obowiązującej ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą informuje, że
żadne inne szkody nie były likwidowane we własnym zakresie.
PYTANIE NR 8: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy
są jakieś pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym
zakresie, tj. lokalizacja, przeznaczenie budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe
i przeciwkradzieżowe.
ODPOWIEDŹ NR 8: Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia został zgłoszony budynek częściowo
użytkowany. Jest to budynek Szkoły Podstawowej w Żarnówce o wartości 406 900,00 zł wykazany przez
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim poz. 1.26. załącznika nr 1d do SIWZ, zakładka nr 1. Budynek jest
wynajmowany pod pomieszczenia magazynowe. Ma podłączony prąd elektryczny, a osoby wynajmujące
pomieszczenia przebywają w nim nie mniej niż 8 godzin dziennie. Budynek na bieżąco jest dozorowany
przez pracowników UM.
PYTANIE NR 9: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji
rozumianej jak: wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów, wyposażenia zlokalizowane
w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji
zgłoszonej do ubezpieczenia). Prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz
rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych.
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ODPOWIEDŹ NR 9: Zamawiający informuję, że najdroższą lokalizacją zgłoszoną do ubezpieczenia jest:
Budynek Szkoły, ul. Wolności 53 - Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim, PML dla tej lokalizacji to
ok 8 000 000,00 zł:
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1.

Budynek Szkoły, ul. Wolności 53

2.
3.
4.

Plac zabaw, Maków Podhalański, ul. Wolności 53
Wyposażenie i urządzenia
Sprzęt elektroniczny wyprodukowany w 2011 r. i starszy

Suma ubezpieczenia

Rodzaj
wartości

6 880 607,35 zł

WO

80 986,01 zł
922 120,55 zł
126 378,44 zł

KB
KB
KB

PYTANIE NR 10: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie
są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.
ODPOWIEDŹ NR 10: Zamawiający z mienia, o które pyta Wykonawca deklaruje do ubezpieczenia
jedynie:
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Rodzaj
wartości

74. Stabilizacja osuwisk

5 038 762,79 zł

KB

76. Stabilizacja osuwisk – ul. Moniuszki
Potok Księży (most betonowy, koryto żłobu wykonane z
87.
betonu wraz z okładziną kamienną)

2 289 000,00 zł

KB

394 686,78 zł

KB

268 660,90 zł

KB

107. Most na potok Mędralów

67 756,70 zł

KB

125. Zbiornik wodny

33 300,00 zł

KB

131.
141.
145.
164.
171.

29 491,25 zł
20 403,00 zł
18 563,20 zł
7 787,04 zł
200,01 zł

KB
KB
KB
KB
KB

89. Zbiornik wody, SP Żarnówka

Studnia głębinowa
Przesklepienie żlebu – p. Księży
Mostek w Juszczynie
Studnia dla OSP Białka
Zbiornik bezodpływowy PKO

Poza mieniem w/w Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie
sum stałych mienia, o które pyta Wykonawca. Przy czym niedopuszczalne jest, aby mienie wykazane
enumeratywnie w załączniku nr 1d do SIWZ, zakładka nr 1 pozbawione było ochrony.
PYTANIE NR 11: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie
jest infrastruktura drogowo/mostowa: drogi, ulice, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty, mosty,
wiadukty.
Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ NR 11: Zamawiający z mienia, o które pyta Wykonawca deklaruje do ubezpieczenia
jedynie:
Lp.
87.

Przedmiot ubezpieczenia
Potok Księży (most betonowy, koryto żłobu wykonane z
betonu wraz z okładziną kamienną)

Suma ubezpieczenia

Rodzaj
wartości

394 686,78 zł

KB

107. Most na potok Mędralów

67 756,70 zł

KB

145. Mostek w Juszczynie

18 563,20 zł

KB

Poza mieniem w/w Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie
sum stałych mienia, o które pyta Wykonawca. Przy czym niedopuszczalne jest, aby mienie wykazane
enumeratywnie w załączniku nr 1d do SIWZ, zakładka nr 1 pozbawione było ochrony.
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PYTANIE NR 12: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia
Odpowiedzialność Cywilnej nie obejmuje szkód objętych odpowiedzialnością z obowiązkowych polis OC
Zawodowej.
ODPOWIEDŹ NR 12: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 13: Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010 r zostały wykonane i jakie poniesiono
nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym
zamówieniem.
ODPOWIEDŹ NR 13: Gmina Maków Podhalański od 2010 roku prowadzi zgodnie z ustawą
o samorządzie działania inwestycyjne związane z poprawą stanu posiadanego mienia gminnego. Ponadto
właściciel potoków i rzek jakim jest RZGW Oddział w Żywcu również od 2010 r. podejmował szereg
działań poprawiających stan koryt rzek i potoków.
PYTANIE NR 14: Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie
osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości , bez
względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.
ODPOWIEDŹ NR 14: Zamawiający nie posiada szczegółowej wiedzy na ten temat. Działania jakie są
prowadzone na terenie Gminy Maków Podhalański mają charakter prewencyjny, tzn. na podstawie
otrzymanych kart osuwiskowych Gmina stara się o środki zewnętrzne, które w całości wykorzystuje na
wykonanie dokumentacji oraz zabezpieczenie osuwisk mogących powstać. Tego typu inwestycje zostały
wykonane w 2012 i 2014 roku. Odpowiednie informacje zostały zawarte w załączniku 1 d do SIWZ,
zakładka nr 1. Zamawiający dla ryzyka osuwania i zapadania się ziemi wprowadza limit w wysokości
1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
PYTANIE NR 15: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów
SIWZ w zakresie definicji katastrofy budowlanej.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:
„Katastrofą budowlaną nie są objęte szkody w obiektach:
- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
W przeciwnym wypadku prosimy o podanie wykazu budynków:
- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
ODPOWIEDŹ NR 15: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo przez
specyfikację istotnych warunków zamówienia i umowę zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy
prawa, postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, któremu
udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić
Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot
ubezpieczenia) – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności nie mają zastosowania.
Wykaz i wiek budynków zawiera załącznik nr 1d do SIWZ, zakładka nr 1.
PYTANIE NR 16: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów
SIWZ w zakresie definicji kradzieży zwykłej.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:
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„Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki
spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub
rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby,
która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w
wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
ODPOWIEDŹ NR 16: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo przez
specyfikację istotnych warunków zamówienia i umowę zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy
prawa, postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, któremu
udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić
Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot
ubezpieczenia) – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności nie mają zastosowania.
Przy tym zamawiający informuje, że kradzież zwykła nie dotyczy:
- braków spowodowanych błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wszelkiego rodzaju strat pośrednich włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w
wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- wyrządzonych wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania
ubezpieczającego.
PYTANIE NR 17: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów
SIWZ ze str. 35 punkt 3
Zwracamy się z uprzejmą prośbą aby powyższe zapisy miały brzmienie:
„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny do 7 lat.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
ODPOWIEDŹ NR 17: W powyższym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 18: Zwracamy się z uprzejmą prośbą w odniesieniu do ubezpieczenia solarów, instalacji i
kolektorów solarnych o podanie wartości jednostkowego urządzenia, wartości całego mienia i historii
szkodowej za okres trzech ostatnich lat oraz podanie gdzie znajduje się mienie i kto prowadzi jego
konserwację oraz czy urządzenia są w okresie gwarancji.
Jeżeli Zamawiający na chwilę obecną nie posiada w/w urządzeń, prosimy o ich wykreślenie z zakresu i
modyfikację SIWZ.
ODPOWIEDŹ NR 18: Instalacje solarne są zamontowane na budynkach Zespołu Szkół w Makowie
Podhalańskim (22 400,00 zł), Szkole Podstawowej w Białce (14 230,00 zł) i Szkole Podstawowej w
Żarnówce (9 000,00 zł), natomiast razem ich wartość to 45 630,00 zł. Wszystkie zamontowane
urządzenia są objęte 5 letnią gwarancją Wykonawcy do 2021 r.
PYTANIE NR 19: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w odniesieniu do sieci wodnokanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej, instalacji i sieci elektrycznych, teleinformatycznych,
energetycznych i elektronicznych Zamawiający zamierza ubezpieczyć sieć napowietrzną.
Jeżeli tak, prosimy o podanie jaka jest jej długość, co to za sieć i jakie są jej wartości oraz podanie historii
szkodowej za okres trzech ostatnich lat.
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ODPOWIEDŹ NR 19: Zamawiający załącza poniżej wyciąg z załącznika 1 d do SIWZ, zakładka nr 1, z
mieniem o które pyta Wykonawca:
L.p.
146.
147.
137.
160.
148.
105.
170.
154.
163.
129.
159.
162.
136.
113.
123.
108.
151.
165.
103.
127.
167.
139.
118.
157.
135.
104.
138.

Przedmiot ubezpieczenia
Oświetlenie, ul. Żeromskiego - 86m
Oświetlenie, Białka Gronie EII-220 m
Oświetlenie, Białka Gronie EI - 200m
Oświetlenie uliczne Żarnówka Os. Jończyki
Oświetlenie uliczne w Makowie Podhalańskim ul. Spacerowa
Oświetlenie uliczne w Makowie Podhalańskim ul. Partyzantów
Oświetlenie uliczne w Kojszówce Os. Syce
Oświetlenie uliczne w Kojszówce Os. Pustki
Oświetlenie uliczne w Kojszówce
Oświetlenie uliczne w Juszczynie oś. Sale
Oświetlenie uliczne w Juszczynie Oś. Oleksowa
Oświetlenie uliczne w Juszczynie Os. Mirochow.
Oświetlenie uliczne w Juszczynie Os. Graskowa
Oświetlenie uliczne w Juszczynie - Przysłop
Oświetlenie uliczne Maków Podhalański
Oświetlenie uliczne Maków - Os Za Wodą
Oświetlenie uliczne Juszczyn (droga powiatowa) - 492m
Oświetlenie uliczne Juszczyn (droga gminna Naroże)-491m
Oświetlenie uliczne Juszczyn
Oświetlenie uliczne Grzechynia
Oświetlenie uliczne DK 28 -Bniałak
Oświetlenie uliczne Białka Dolna - Piekarnia
Oświetlenie uliczne Białka
Oświetlenie uliczne - Białka - Stolarnia
Oświetlenie uliczne w Grzechyni Os. Nowakówka
Sieć oświetleniowa, ul. Maków Działy – 1150 m
Sieć oświetleniowa w Kojszówce – 288 m

Suma
ubezpieczenia
18 375,59 zł
18 165,34 zł
25 995,43 zł
10 193,82 zł
17 603,51 zł
71 033,43 zł
1 048,00 zł
13 392,32 zł
8 929,48 zł
29 752,33 zł
10 735,14 zł
9 154,46 zł
26 356,40 zł
52 929,51 zł
34 629,00 zł
67 384,58 zł
14 274,00 zł
7 319,99 zł
84 493,20 zł
31 026,34 zł
4 141,98 zł
22 541,62 zł
47 530,47 zł
11 802,65 zł
26 664,01 zł
81 900,00 zł
25 825,20 zł

Wartość
ubezpieczenia
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym mieniu w okresie ostatnich trzech lat nie było
żadnych szkód.
PYTANIE NR 20: Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy wyposażenie jednostek OSP w miejscu
ubezpieczenia oraz w trakcie akcji i ćwiczeń oprócz pojazdów pożarniczych nie zawiera również takich
pozycji jak łodzie ratunkowe, pontony i inny sprzęt pływający.
Jeżeli zawiera, prosimy o ich wyłączenie.
ODPOWIEDŹ NR 20: Zamawiający informuje, iż wyposażenie jednostek OSP w miejscu ubezpieczenia
oraz w trakcie akcji i ćwiczeń nie obejmuje: pojazdów pożarniczych, łodzi ratunkowych, pontonów oraz
innego sprzętu pływającego.
PYTANIE NR 21: W odniesieniu do ubezpieczenia wyposażenia jednostek OSP w miejscu ubezpieczenia
oraz w trakcie akcji i ćwiczeń celem zobrazowania prawdopodobieństwa szkody prosimy o podanie
łącznej wartości tego wyposażenia.
ODPOWIEDŹ NR 21: Zamawiający przypomina, iż wyposażenie jednostek OSP w miejscu ubezpieczenia
oraz w trakcie akcji i ćwiczeń, nie ujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych jest ubezpieczone
w systemie pierwszego ryzyka z maksymalną sumą ubezpieczenia w wysokości 100 000,00 zł w każdym
okresie ubezpieczenia.
PYTANIE NR 22: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie że w odniesieniu do zapisów na
stronie nr 40 punkt 4.6 zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód:
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1) powstałych w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
2) spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, o których istnieniu w chwili
zawierania umowy ubezpieczony wiedział,
3) spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta –Jacoba lub innych encefalopatii
gąbczastych oraz HIV.
ODPOWIEDŹ NR 22: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 23: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w odniesieniu do zapisów na
stronie 40 punkt. 4.3, że intencją Zamawiającego jest udzielenie ochrony z tytułu OC za szkody powstałe
w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz koszty
związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń.
ODPOWIEDŹ NR 23: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 24: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej
odpowiedzialności za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości
produktów dostarczonych przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, bez podlimitu, do wysokości
sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
ODPOWIEDŹ NR 24: W powyższym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 25: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane uciążliwym sąsiedztwem drogi ochrona nie
obejmuje szkód powstałych wskutek powolnego oddziaływania czynników w tym zwłaszcza hałasu,
drgań , wibracji i wilgoci.
ODPOWIEDŹ NR 25: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 26: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania dróg o szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi,
jeżeli ich przyczyną jest nienależyte wykonanie zleconych i odebranych przez zarządcę drogi usługi robót,
że odpowiedzialność istnieje tylko pod warunkiem, że za wyrządzoną szkodę będzie można przypisać
winę Ubezpieczonemu.
ODPOWIEDŹ NR 26: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 27: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w odniesieniu do zapisów na
stronie 42 punkt. 4.16 zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód:
1.powstałych w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
2.spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania
umowy ubezpieczony wiedział,
3.spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta –Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych
oraz HIV.
ODPOWIEDŹ NR 27: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 28: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów
SIWZ w zakresie klauzuli rozmrożenia.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:
„Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza
komorą chłodniczą przeznaczonym do przechowywania towarów,
b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych przeznaczonych do
przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących
po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego
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c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad
wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego
przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności
utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej
nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z
opóźnienia w sprzedaży lub dostawie
szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
ODPOWIEDŹ NR 28: Zamawiający wprowadza zapisy zaproponowane przez Wykonawcę, z wyłączeniem
pkt. b.
PYTANIE NR 29: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający gospodaruje lub
w okresie objętym Zamówieniem zamierza administrować wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem
i przetwarzaniem odpadów?
Jeśli tak to prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia związanych z tą działalnością?
ODPOWIEDŹ NR 29: Zamawiający nie gospodaruje i nie zamierza w okresie objętym zamówieniem
administrować wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem i przetwarzaniem odpadów.
PYTANIE NR 30: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający zgłasza do
ubezpieczenia mienie, które jest pod nadzorem konserwatora zabytków?
Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o wskazanie na załączonych wykazach
mienia/obiektów, które są pod nadzorem konserwatora zabytków?
ODPOWIEDŹ NR 30: Zamawiający informuje, iż dane dotyczące mienia będącego pod nadzorem
konserwatora zabytków zawiera Załącznik nr 1 d do SIWZ, zakładka nr 1, kolumna O „Obiekt pod
nadzorem konserwatora zabytków”.
PYTANIE NR 31: Zwracamy się z uprzejmą prośbą z uwagi na fakt, iż w wykazach mienia dane
o konstrukcji budynków nie są wskazane w niektórych pozycjach, o uzupełnienie tych informacji,
w przypadku braku możliwości prosimy o wskazanie szacunkowej wartości mienia w II klasie palności
czyli budynków i budowli, w których ściany wykonane są z prefabrykowanych płyt warstwowych z palną
lub trudno zapalną izolacją termiczną (np. poliuretan, styropian) lub indywidualnie wykonaną blaszaną
konstrukcją warstwową z zastosowaniem palnej lub trudno zapalnej izolacji termicznej.
ODPOWIEDŹ NR 31: Zamawiający przedstawia poniżej uzupełnione dane dotyczące budynków
wykazanych w Załączniku 1 d do SIWZ, zakładka nr 1:
Materiał
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1.

Budynek Urzędu Miejskiego, ul.
Szpitalna 3

2.

Dom Kultury, ul. Kościuszki 5,
Maków Podhalański

3.

Budynek Dworek - Miejska
Biblioteki Publicznej, ul. 3-go Maja
24

Ścian

Stropów

Stropodachu

Pokrycie
dachu

cegła

beton

-

konstrukcja
drewniana, pokrycie
blacho-dachówka

cegła na zaprawie
cementowowapiennej

płyty żelbetowe

konstrukcja
drewniana obłożona
płytami GFK

dachówka
ceramiczna

cegła pełna

-

strop Kleina

dachówka
cementowa

9

4.

Budynek administracyjny "Poczta",
ul. Rynek 11

5.

cegła pełna

drewniane

drewniany

dachówka/blacha

Budynek użytkowy, ul. 3-go Maja
38 (Lecznica dla zwierząt)

cegła

beton

drewniany

blacha

6.

Pawilon handlowy "Pod Kasztan",
Os. 1000lecia 12

cegła pełna

gęsto żebrowe typu
DZ-3

konstrukcja płyty T27
na ściankach
kolankowych

blacha/papa

7.

Budynek socjalny, Juszczyn 450

bloczki ceramiczne
PGS

żelbetowy
monolityczny

drewniany
dwuspadowy w
układzie płatwiowokleszczowym

blacha trapezowa
ocynkowana T35

8.

Budynek OSP Juszczyn

cegła/pustak

beton

beton

blacha

9.

Budynek OSP Wieprzec

pustak

beton

beton

blacha

10.

Budynek mieszkalny - blok - 6

cegła pełna i
dziurawka

prefabrykowane z
płyt kanałowych

dach dwuspadowy o
konstrukcji z krokwi
żelbetowych

2x papa na lepiku

11.

Budynek mieszkalny - blok - 7

cegła pełna

płyty kanałowe

dach jednospadowy z
płyt
prefabrykowanych

2x papa na lepiku

12.

Budynek mieszkalny - blok - 12

cegła pełna i
dziurawka

stropy
gęstożebrowe
prefabrykowane
typu DZ-3

dach dwuspadowy o
konstrukcji z krokwi
żelbetowych

2x papa na lepiku

13.

Budynek mieszkalny - blok - 14

prefabrykowane
(elementy
wielkopłytowe)

płyty kanałowe

dach dwuspadowy o
konstrukcji z płyt
żelbetowych

2x papa na lepiku

14.

Miejska Przychodnia Zdrowia (na II
piętrze znajduje się MOPS)

cegła

styropian

wełna mineralna

blacha

15.

Budynek zaplecza OT Jazy, w tym:
budynek zaplecza o pow. 90,9m2
oraz sanitariaty o pow. 102,50m2

cegła pełna

krokwie dachowe
żelbetowe
prefabrykowane

dach jednospadowy

blacha

16.

Budynek cz. hotel. OT Jazy

pustaki PGS

stropy żelbetowe

dach jednospadowy o
konstrukcji
drewnianej

2x papa na lepiku

17.

Budynek OSP Grzechynia

pustak/cegła

żelbet

drewno

blacha

18.

Budynek OSP Juszczyn Polany

pustak/cegła

żelbet

drewno

blacha

19.

Budynek OSP Żarnówka

pustak/cegła

żelbet

drewno

blacha

20.

Budynek przedszkola w Białce

21.

Wiejski Ośrodek Zdrowia, Juszczyn

cegła/pustak

żelbet

drewno

blacha ocynkowana

22.

Budynek OSP Juszczyn
cegła pełna

żelbetowe
monolityczne

-

konstrukcja
drewniana, płatowo
kleszczowa pokryta
eternitem "karo"

23.

Dom Ludowy, Żarnówka
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24.

Budynek zaplecza, boisko
Grzechynia

25.

Budynek zaplecza "Orlik", Maków
Podhalański

26.

Budynek Szkoły Podstawowej w
Żarnówce - os. u Lasy (obiekt
częściowo użytkowany)

27.

Budynek dworca PKP z wiatą

28.
29.
30.

Garaże murowane 14 szt.
Garaże murowane 8 szt.
Garaż blaszany
Budynek gospodarczy przy
garażach
Budynek gospodarczy przy
garażach
Budynek zaplecza Orlik Białka

31.
32.
33.

cegła

żelbet

drewno

blacha ocynkowana

bloczki silikatowe,
tynk akrylowy

-

drewniany

dachówka

cegła, pustaki
żelbetowe

stalowy, drewniany,
żelbetowy

stalowy, drewniany,
żelbetowy

eternit, blacha

cegła

drewniane

cegła, drewniany

dachówka
ceramiczna

Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo
przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka
(po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
PYTANIE NR 32: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków
drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy
drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od
materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?
ODPOWIEDŹ NR 32: Wszystkie posiadane informacje Zamawiający podał w załączniku 1d do SIWZ,
zakładka nr 1 i 3. Zamawiający informuje, że każdy Wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma
prawo przeprowadzić lustracje mienia i lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie
dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
PYTANIE NR 33: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na
24.10.2018 r.
ODPOWIEDŹ NR 33: Zamawiający przesuwa termin składania ofert: Termin wpływu ofert do siedziby
Zamawiającego upływa dnia 23.10.2018 r., o godz. 09.45.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2018 r., o godz. 10.00, w siedzibie pełnomocnika zamawiającego:
Inter-Broker sp. z o.o., Oddział w Katowicach, ul. Warszawska 44/12, 40-010 Katowice.

WNIOSEK WYKONAWCY NR 3
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
PYTANIE NR 1: Prosimy o określenie PML lub wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem
wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących. Prosimy
o wskazanie, która to lokalizacja.
ODPOWIEDŹ NR 1: Zamawiający informuję, że najdroższą lokalizacją zgłoszoną do ubezpieczenia jest:
Budynek Szkoły, ul. Wolności 53 - Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim, PML dla tej lokalizacji to
ok 8 000 000,00 zł:
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Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1.

Budynek Szkoły, ul. Wolności 53

2.
3.
4.

Plac zabaw, Maków Podhalański, ul. Wolności 53
Wyposażenie i urządzenia
Sprzęt elektroniczny wyprodukowany w 2011 r. i starszy

Rodzaj
wartości

6 880 607,35 zł

WO

80 986,01 zł
922 120,55 zł
126 378,44 zł

KB
KB
KB

PYTANIE NR 2: Prosimy o potwierdzenie, że budynki nie znajdują się na terenach zalewowych (oprócz
budynków wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ)
ODPOWIEDŹ NR 2: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 3: Czy w okresie ostatnich 20 lat mienie Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia zostało
dotknięte szkodą w wyniku powodzi lub wskutek podniesienia się wód gruntowych? Jeśli tak, prosimy
wskazać lokalizację oraz wartość mienia tam się znajdującego.
ODPOWIEDŹ NR 3: Szkodom powodziowym uległy kładki, mosty, place i drogi, które w latach 2001 –
2006 w całości odbudowano a ich stan techniczny w stosunku do poprzedniego / sprzed powodzi/ został
znacznie podniesiony – mosty i kładki – obiekty nowe uwzględniające przepisy w zakresie przejścia wód
powodziowych – uzgodnienia z administratorem cieków, drogi – nowa nawierzchnia i odwodnienie.
Ponadto Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej po wystąpieniu powodzi w 2001 wykonał na terenie
miasta i gminy Maków Podhalański w ramach zabezpieczenia przed powodzią regulacji, zabudowy
najbardziej newralgicznych odcinków potoków i rzek w celu eliminacji przyszłych zagrożeń. Mienie to
jednak nie jest deklarowane do ubezpieczenia w systemie sum stałych.
W okresie przed i bezpośrednio po powodzi przedstawione j.w. zadania nie były przedmiotem
ubezpieczenia i tym samym Gmina nie występowała o wypłatę odszkodowania.
Zamawiający zauważa, że podjęte środki zabezpieczające i wykonane inwestycje w bardzo istotny sposób
poprawiły zabezpieczenie przed powodzią.
Ponadto Zamawiający informuje, że zagrożenie powodziowe odnoszące się do poszczególnych
lokalizacji zostało opisane w załączniku nr 1d do SIWZ, zakładka nr 1.
PYTANIE NR 4: Prosimy o uzupełnienie załącznika nr 1 do SIWZ – nie wszystkie budynki zgłoszone do
ubezpieczenia posiadają opis konstrukcji ścian, stropów, pokrycia dachu.
ODPOWIEDŹ NR 4: Zamawiający przedstawia poniżej uzupełnione dane dotyczące budynków
wykazanych w Załączniku 1 d do SIWZ, zakładka nr 1:
Materiał
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Ścian

Stropów

Stropodachu

Pokrycie
dachu

cegła

beton

-

konstrukcja
drewniana, pokrycie
blacho-dachówka

cegła na zaprawie
cementowowapiennej

płyty żelbetowe

konstrukcja
drewniana obłożona
płytami GFK

dachówka
ceramiczna

1.

Budynek Urzędu Miejskiego, ul.
Szpitalna 3

2.

Dom Kultury, ul. Kościuszki 5,
Maków Podhalański

3.

Budynek Dworek - Miejska
Biblioteki Publicznej, ul. 3-go Maja
24

cegła pełna

-

strop Kleina

dachówka
cementowa

4.

Budynek administracyjny "Poczta",
ul. Rynek 11

cegła pełna

drewniane

drewniany

dachówka/blacha

5.

Budynek użytkowy, ul. 3-go Maja
38 (Lecznica dla zwierząt)

cegła

beton

drewniany

blacha

12

cegła pełna

gęsto żebrowe typu
DZ-3

konstrukcja płyty T27
na ściankach
kolankowych

blacha/papa

bloczki ceramiczne
PGS

żelbetowy
monolityczny

drewniany
dwuspadowy w
układzie płatwiowokleszczowym

blacha trapezowa
ocynkowana T35

Budynek OSP Juszczyn

cegła/pustak

beton

beton

blacha

9.

Budynek OSP Wieprzec

pustak

beton

beton

blacha

10.

Budynek mieszkalny - blok - 6

cegła pełna i
dziurawka

prefabrykowane z
płyt kanałowych

dach dwuspadowy o
konstrukcji z krokwi
żelbetowych

2x papa na lepiku

11.

Budynek mieszkalny - blok - 7

cegła pełna

płyty kanałowe

dach jednospadowy z
płyt
prefabrykowanych

2x papa na lepiku

12.

Budynek mieszkalny - blok - 12

cegła pełna i
dziurawka

stropy
gęstożebrowe
prefabrykowane
typu DZ-3

dach dwuspadowy o
konstrukcji z krokwi
żelbetowych

2x papa na lepiku

13.

Budynek mieszkalny - blok - 14

prefabrykowane
(elementy
wielkopłytowe)

płyty kanałowe

dach dwuspadowy o
konstrukcji z płyt
żelbetowych

2x papa na lepiku

14.

Miejska Przychodnia Zdrowia (na II
piętrze znajduje się MOPS)

cegła

styropian

wełna mineralna

blacha

15.

Budynek zaplecza OT Jazy, w tym:
budynek zaplecza o pow. 90,9m2
oraz sanitariaty o pow. 102,50m2

cegła pełna

krokwie dachowe
żelbetowe
prefabrykowane

dach jednospadowy

blacha

16.

Budynek cz. hotel. OT Jazy

pustaki PGS

stropy żelbetowe

dach jednospadowy o
konstrukcji
drewnianej

2x papa na lepiku

17.

Budynek OSP Grzechynia

pustak/cegła

żelbet

drewno

blacha

18.

Budynek OSP Juszczyn Polany

pustak/cegła

żelbet

drewno

blacha

19.

Budynek OSP Żarnówka

pustak/cegła

żelbet

drewno

blacha

20.

Budynek przedszkola w Białce

21.

Wiejski Ośrodek Zdrowia, Juszczyn

cegła/pustak

żelbet

drewno

blacha ocynkowana

22.

Budynek OSP Juszczyn

23.

Dom Ludowy, Żarnówka

cegła pełna

żelbetowe
monolityczne

-

konstrukcja
drewniana, płatowo
kleszczowa pokryta
eternitem "karo"

24.

Budynek zaplecza, boisko
Grzechynia

cegła

żelbet

drewno

blacha ocynkowana

25.

Budynek zaplecza "Orlik", Maków
Podhalański

bloczki silikatowe,
tynk akrylowy

-

drewniany

dachówka

6.

Pawilon handlowy "Pod Kasztan",
Os. 1000lecia 12

7.

Budynek socjalny, Juszczyn 450

8.
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26.

Budynek Szkoły Podstawowej w
Żarnówce - os. u Lasy (obiekt
częściowo użytkowany)

27.

Budynek dworca PKP z wiatą

28.
29.
30.

Garaże murowane 14 szt.
Garaże murowane 8 szt.
Garaż blaszany
Budynek gospodarczy przy
garażach
Budynek gospodarczy przy
garażach
Budynek zaplecza Orlik Białka

31.
32.
33.

cegła, pustaki
żelbetowe

stalowy, drewniany,
żelbetowy

stalowy, drewniany,
żelbetowy

eternit, blacha

cegła

drewniane

cegła, drewniany

dachówka
ceramiczna

Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo
przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka
(po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
PYTANIE NR 5: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia
są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w
przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku
wraz z określeniem przyczyny.
ODPOWIEDŹ NR 5: Zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia – zgodnie z wiedzą
Zamawiającego – są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają przeglądy i badania
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
PYTANIE NR 6: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają
aktualne przeglądy, pozwolenie na użytkowanie oraz są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
ODPOWIEDŹ NR 6: Budynki zgłoszone do ubezpieczenia – zgodnie z wiedzą Zamawiającego – posiadają
aktualne przeglądy, pozwolenia na użytkowanie i są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
PYTANIE NR 7: Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji
jakiekolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania,
czy jest tam prowadzona działalność?
ODPOWIEDŹ NR 7: Mienie objęte ubezpieczeniem na ten czas nie jest objęte pracami remontowymi czy
też inwestycyjnymi. Naprawy bieżące mienia wykonywane są zgodnie z zasadami użytkowania.
W placówkach szkolnych na chwilę obecną nie prowadzi się żadnych remontów a wszystkie prace
naprawczo konserwacyjne zostały wykonane w okresach gwarancyjnych. Nowo wybudowane obiekty jak
np. boisko przy szkole w Juszczynie zostało już przekazane do użytkowania szkole. Inne nowe inwestycje
będą zgłaszane po zakończeniu prac inwestycyjnych.
PYTANIE NR 8: Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć
z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?
ODPOWIEDŹ NR 8: Na chwilę obecną Zamawiający nie ma takich planów, jednak nie wyklucza tego w
przyszłości w okresie trwania zamówienia.
PYTANIE NR 9: Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego
SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie – jeżeli tak to prosimy
o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki
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i środki trwałe oraz podanie czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone ppoż, czy są
odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?
ODPOWIEDŹ NR 9: Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia tego typu budynków.
PYTANIE NR 10: Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko obsunięcia się ziemi nie obejmuje szkód
spowodowanych działalnością człowieka.
ODPOWIEDŹ NR 10: Zamawiający informuje, że kiedy w zakresie ubezpieczenia jest mowa o zapadaniu
i osuwaniu się ziemi to w ich rozumieniu wyłączone są szkody spowodowane zapadaniem i osuwaniem
się ziemi w wyniku działalności człowieka.
PYTANIE NR 11: Prosimy o informację czy Zamawiający zamierza zgłasza do ubezpieczenia instalacje
i kolektory solarne, solary? Przedmioty te, wymienione są w pkt. 2 ppkt 2.1.6.
ODPOWIEDŹ NR 11: Zamawiający informuje, iż tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.
Instalacje solarne są zamontowane na budynkach Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim (22 400,00
zł), Szkole Podstawowej w Białce (14 230,00 zł) i Szkle Podstawowej w Żarnówce (9 000,00 zł),
natomiast razem ich wartość to 45 630,00 zł. Wszystkie zamontowane urządzenia są objęte 5 letnią
gwarancją Wykonawcy do 2021 r.
PYTANIE NR 12: Prosimy o wprowadzenie limitu na powódź w wysokości 1 000 000,00 PLN.
ODPOWIEDŹ NR 12: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
Ubezpieczenie OC
PYTANIE NR 13: Prosimy o potwierdzenie, że żadna z jednostek Zamawiającego nie zajmuje się
prowadzeniem wysypiska śmieci, nie przetwarza odpadów i nie prowadzi sortowni śmieci.
ODPOWIEDŹ NR 13: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 14: Prosimy o podanie informacji o stanie dróg zarządzanych przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ NR 14: Stan dróg zarządzanych przez Zamawiającego – zgodnie z jego wiedzą – jest
w dobrym stanie technicznym.
PYTANIE NR 15: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 24.10.2018r.
ODPOWIEDŹ NR 15: Zamawiający przesuwa termin składania ofert: Termin wpływu ofert do siedziby
Zamawiającego upływa dnia 23.10.2018 r., o godz. 09.45.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2018 r., o godz. 10.00, w siedzibie pełnomocnika zamawiającego:
Inter-Broker sp. z o.o., Oddział w Katowicach, ul. Warszawska 44/12, 40-010 Katowice.

WNIOSEK WYKONAWCY NR 4
PYTANIE NR 1: Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
obejmujący ryzyko zapadania i osuwania się ziemi nie dotyczy szkód spowodowanych działalnością
człowieka.
ODPOWIEDŹ NR 1: Zamawiający informuje, że kiedy w zakresie mienia od wszystkich ryzyk jest mowa
o zapadaniu i osuwaniu się ziemi to w ich rozumieniu wyłączone są szkody spowodowane zapadaniem
i osuwaniem się ziemi w wyniku działalności człowieka.
PYTANIE NR 2: Prosimy o podanie lokalizacji oraz wartości nieruchomości nieużytkowanych
i pustostanów.
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ODPOWIEDŹ NR 2: Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia został zgłoszony budynek częściowo
użytkowany. Jest to budynek Szkoły Podstawowej w Żarnówce o wartości 406 900,00 zł wykazany przez
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim poz. 1.26. załącznika nr 1d do SIWZ, zakładka nr 1. Budynek jest
wynajmowany pod pomieszczenia magazynowe. Ma podłączony prąd elektryczny, a osoby wynajmujące
pomieszczenia przebywają w nim nie mniej niż 8 godzin dziennie. Budynek na bieżąco jest dozorowany
przez pracowników UM.
PYTANIE NR 3: W odniesieniu do nieruchomości nieużytkowanych i pustostanów, prosimy
o wprowadzenie poniższej klauzuli:
1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, zakres
udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w mieniu znajdującym się
w obiektach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni (nie dotyczy przerw
konserwacyjnych, technologicznych lub wynikających z planu pracy), o ile na czas wyłączenia
z eksploatacji:
1) wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone
i zakonserwowane;
2) obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej;
3) sprzęt i instalacje p-poż. są sprawne i stale utrzymane w gotowości do użycia.
ODPOWIEDŹ NR 3: W powyższym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 4: Prosimy o wprowadzenie treści Klauzuli kradzieży zwykłej – jak niżej:
Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień, na podstawie których została zawarta niniejsza umowa
ubezpieczenia uzgodniono, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek
kradzieży zwykłej, na następujących warunkach:
1.
Definicje:
1) Kradzież zwykła – zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy
lub groźby jej użycia wobec osoby, bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub
bezbronności,
2.
Obowiązki Ubezpieczającego:
1) użyć należytej staranności w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
2) niezwłocznie – nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili zdarzenia – powiadomić
o zdarzeniu organy dochodzeniowo – śledcze z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych
przedmiotu i wysokości szkody.
3.
Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony (jeśli
wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek) umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, pomimo
ciążącego na nim obowiązku nie zgłosił takiego zdarzenia organom ścigania.
4.
Niniejsza klauzula nie obejmuje braków stwierdzonych przy inwentaryzacji oraz braków
wynikających z błędów rachunkowych, szkod w gotówce i papierach wartościowych
5.
Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł.
6.
Limit wspólny dla ryzyka Kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dla Ubezpieczenia Sprzętu
Elektronicznego.
ODPOWIEDŹ NR 4: Zamawiający przypomina iż w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ i
obowiązujące przepisy prawa zastosowanie mają ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia
Wykonawców.
PYTANIE NR 5: Prosimy o podanie informacji, czy w ciągu ostatnich 20 lat mienie/lokalizacje zgłoszone
do ubezpieczenia były dotknięte ryzykiem powodzi? Jeżeli tak to prosimy o podanie rodzaju mienia oraz
kwoty wypłaconego odszkodowania.
ODPOWIEDŹ NR 5: Szkodom powodziowym uległy kładki, mosty, place i drogi, które w latach 2001 –
2006 w całości odbudowano a ich stan techniczny w stosunku do poprzedniego / sprzed powodzi/ został
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znacznie podniesiony – mosty i kładki – obiekty nowe uwzględniające przepisy w zakresie przejścia wód
powodziowych – uzgodnienia z administratorem cieków, drogi – nowa nawierzchnia i odwodnienie.
Ponadto Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej po wystąpieniu powodzi w 2001 wykonał na terenie
miasta i gminy Maków Podhalański w ramach zabezpieczenia przed powodzią regulacji, zabudowy
najbardziej newralgicznych odcinków potoków i rzek w celu eliminacji przyszłych zagrożeń. Mienie to
jednak nie jest deklarowane do ubezpieczenia w systemie sum stałych.
W okresie przed i bezpośrednio po powodzi przedstawione j.w. zadania nie były przedmiotem
ubezpieczenia i tym samym Gmina nie występowała o wypłatę odszkodowania.
Zamawiający zauważa, że podjęte środki zabezpieczające i wykonane inwestycje w bardzo istotny sposób
poprawiły zabezpieczenie przed powodzią.
Ponadto Zamawiający informuje, że zagrożenie powodziowe odnoszące się do poszczególnych
lokalizacji zostało opisane w załączniku nr 1b do SIWZ, zakładka nr 1.
PYTANIE NR 6: Prosimy o podanie wartości solarów, kolektorów słonecznych.
ODPOWIEDŹ NR 6: Zamawiający informuje, iż tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.
Instalacje solarne są zamontowane na budynkach Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim (22 400,00
zł), Szkole Podstawowej w Białce (14 230,00 zł) i Szkle Podstawowej w Żarnówce (9 000,00 zł),
natomiast razem ich wartość to 45 630,00 zł. Wszystkie zamontowane urządzenia są objęte 5 letnią
gwarancją Wykonawcy do 2021 r.
PYTANIE NR 7: Prosimy o informację, czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się
Budynki/budowle wpisane do rejestru Zabytów / będące pod ochroną konserwatora zabytków? Jeżeli tak
to prosimy o podanie lokalizacji i wartości w/w mienia.
ODPOWIEDŹ NR 7: Zamawiający informuje, iż dane dotyczące mienia będącego pod nadzorem
konserwatora zabytków zawiera Załącznik nr 1 d do SIWZ, zakładka nr 1, kolumna O „Obiekt pod
nadzorem konserwatora zabytków”.
PYTANIE NR 8: Prosimy o informację czy w ostatnich 5 latach Ubezpieczony ponosił koszty napełnienia
sprzętu gaśniczego, o których mowa w klauzuli ubezpieczenia mediów gaśniczych. Jeśli tak prosimy o
podanie wysokości poniesionych kosztów oraz opisu zdarzenia.
ODPOWIEDŹ NR 8: W okresie ostatnich 5 lat Ubezpieczony nie ponosił takich kosztów.
PYTANIE NR 9: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia dróg i mostów.
ODPOWIEDŹ NR 9: Zamawiający z mienia, o które pyta Wykonawca deklaruje do ubezpieczenia jedynie:
Lp.
87.

Przedmiot ubezpieczenia
Potok Księży (most betonowy, koryto żłobu wykonane z
betonu wraz z okładziną kamienną)

Suma ubezpieczenia

Rodzaj
wartości

394 686,78 zł

KB

107. Most na potok Mędralów

67 756,70 zł

KB

145. Mostek w Juszczynie

18 563,20 zł

KB

Poza mieniem w/w Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie
sum stałych mienia, o które pyta Wykonawca. Przy czym niedopuszczalne jest, aby mienie wykazane
enumeratywnie w załączniku nr 1d do SIWZ, zakładka nr 1 pozbawione było ochrony.
PYTANIE NR 10: Prosimy o wyjaśnienie o jakie produkty chodzi Zamawiającemu, w odniesieniu do
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.7.
ODPOWIEDŹ NR 10: Przedmiotowe rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczy
wody.
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PYTANIE NR 11: Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony, odpowiedzialności cywilnej z tytułu
przeniesienia takich chorób zakaźnych jak HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD.
ODPOWIEDŹ NR 11: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności
cywilnej z tytułu przeniesienie chorób zakaźnych następujących chorób: HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV
oraz vCJD
PYTANIE NR 12: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada / nie zarządza /administruje
wysypiskiem/składowiskiem / sortownią odpadów.
ODPOWIEDŹ NR 12: Zamawiający nie posiada/nie zarządza, nie administruje wysypiskiem/
składowiskiem/sortownią odpadków.
PYTANIE NR 13: Prosimy o zmianę limitu w OC dla ryzyka zalań przez nieszczelne dachy (pkt. 4.14) do
kwoty 50 000 zł. na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 10 000 zł. na jeden lokal.
ODPOWIEDŹNR 13: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 14: W odniesieniu do części II - prosimy o informację w jaki sposób/na jakiej podstawie
właściciel będzie określał wartość pojazdu (pkt. 3.1.2)
ODPOWIEDŹ NR 14: Zamawiający określił zasady ustalania sumy ubezpieczenia w załączniku 1b do
SIWZ, pkt 3.1.1. i 3.1.2.
PYTANIE NR 15: W odniesieniu do części II - prosimy o zmianę limitu na koszty parkowania po szkodzie
do poziomu 1 500 zł. (pkt. 2.3.4)
ODPOWIEDŹ NR 15: Zamawiający wyraża zgodę.

WNIOSEK WYKONAWCY NR 5
PYTANIE NR 1: Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości
budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących – PML.
ODPOWIEDŹ NR 1: Zamawiający informuję, że najdroższą lokalizacją zgłoszoną do ubezpieczenia jest:
Budynek Szkoły, ul. Wolności 53 - Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim, PML dla tej lokalizacji to
ok 8 000 000,00 zł.
PYTANIE NR 2: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powodowanych ryzykiem
powodzi - proponujemy 500.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub
innych akceptowalny przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ NR 2: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 3: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podniesienia się poziomu
wód gruntowych - proponujemy 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
lub innych akceptowalny przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ NR 3: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ
PYTANIE NR 4: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podtopień
spowodowanych w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub lodu, spływu wód po zboczach
lub stokach - proponujemy 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub
innych akceptowalny przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ NR 4: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
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PYTANIE NR 5: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia
mienie w postaci szklarni, namiotów lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o
podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub
mienia w nich się znajdującego.
ODPOWIEDŹ NR 5: Na chwilę obecną Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia tego typu mienia.
PYTANIE NR 6: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia
solary, instalacje fotowoltaiczne lub kolektory solarne? Jeśli tak, prosimy potwierdzenie, że mienie to
stanowi własność Zamawiającego oraz znajduje się na terenie będącym jego własnością.
ODPOWIEDŹ NR 6: Zamawiający informuje, iż tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.
Instalacje solarne są zamontowane na budynkach Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim (22 400,00
zł), Szkole Podstawowej w Białce (14 230,00 zł) i Szkle Podstawowej w Żarnówce (9 000,00 zł),
natomiast razem ich wartość to 45 630,00 zł. Wszystkie zamontowane urządzenia są objęte 5 letnią
gwarancją Wykonawcy do 2021 r.
PYTANIE NR 7: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia
tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.
ODPOWIEDŹ NR 7: Na chwilę obecną Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia tego typu mienia.
Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza objęcia ubezpieczeniem w/w mienia w przyszłości.
PYTANIE NR 8: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia
zbiory i eksponaty muzealne? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.
ODPOWIEDŹ NR 8: Na chwilę obecną Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia tego typu mienia.
Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza objęcia ubezpieczeniem w/w mienia w przyszłości.
PYTANIE NR 9: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w trakcie
trwania umowy działalności innej niż określona w SIWZ, przyjęcie jej do ochrony ubezpieczeniowej
wymaga akceptacji Ubezpieczyciela.
ODPOWIEDŹ NR 9: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 10: Prosimy o potwierdzenie, że zapis
„Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych
kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia
wymieniony w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia”
dotyczy wyłączeń przedmiotowych zawartych w OWU Wykonawcy, a nie wyłączeń zakresowych
określonych w SIWZ.
ODPOWIEDŹ NR 10: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 11: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające
lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający
włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
ODPOWIEDŹ NR 11: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 12: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia
budowle hydrotechniczne (np. mosty, kładki, nabrzeża, molo itp.)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich
wartości.
ODPOWIEDŹ NR 12: Zamawiający z mienia, o które pyta Wykonawca deklaruje do ubezpieczenia jedynie:
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Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Rodzaj
wartości

74. Stabilizacja osuwisk

5 038 762,79 zł

KB

76. Stabilizacja osuwisk – ul. Moniuszki

2 289 000,00 zł

KB

394 686,78 zł

KB

268 660,90 zł

KB

107. Most na potok Mędralów

67 756,70 zł

KB

125. Zbiornik wodny

33 300,00 zł

KB

131. Studnia głębinowa

29 491,25 zł

KB

141. Przesklepienie żlebu – p. Księży

20 403,00 zł

KB

145. Mostek w Juszczynie

18 563,20 zł

KB

7 787,04 zł

KB

200,01

KB

87.

Potok Księży (most betonowy, koryto żłobu wykonane z
betonu wraz z okładziną kamienną)

89. Zbiornik wody, SP Żarnówka

164. Studnia dla OSP Białka
171. Zbiornik bezodpływowy PKO

Poza mieniem w/w Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie
sum stałych mienia, o które pyta Wykonawca. Przy czym niedopuszczalne jest, aby mienie wykazane
enumeratywnie w załączniku nr 1d do SIWZ, zakładka nr 1 pozbawione było ochrony.
PYTANIE NR 13: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy
o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
ODPOWIEDŹ NR 13: Budynki zgłoszonego do ubezpieczenia – zgodnie z wiedzą Zamawiającego –
posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.
PYTANIE NR 14: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich
instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest
każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie
spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny
ODPOWIEDŹ NR 14: Budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje – zgodnie z wiedzą
Zamawiającego – poddawane są przeglądom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
PYTANIE NR 15: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy
i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających
powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
ODPOWIEDŹ NR 15: Zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia – zgodnie z wiedzą
Zamawiającego – są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają przeglądy zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
PYTANIE NR 16: Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki
nieużytkowane/ pustostany?
ODPOWIEDŹ NR 16: Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia został zgłoszony budynek częściowo
użytkowany. Jest to budynek Szkoły Podstawowej w Żarnówce o wartości 406 900,00 zł wykazany przez
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Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim poz. 1.26. załącznika nr 1d do SIWZ, zakładka nr 1. Budynek jest
wynajmowany pod pomieszczenia magazynowe. Ma podłączony prąd elektryczny, a osoby wynajmujące
pomieszczenia przebywają w nim nie mniej niż 8 godzin dziennie. Budynek na bieżąco jest dozorowany
przez pracowników UM.
PYTANIE NR 17: Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o:
- wskazanie lokalizacji i wartości
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania
ODPOWIEDŹ NR 17: Por. odpowiedź na pytanie poprzedzające.
PYTANIE NR 18: Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć
z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?
ODPOWIEDŹ NR 18: Na chwilę obecną Zamawiający nie ma takich planów. Jednocześnie Zamawiający
nie wyklucza objęcia ubezpieczeniem w/w mienia w przyszłości.
PYTANIE NR 19: Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania ze
względu na zły stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony
ubezpieczeniowej, bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar,
bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.
ODPOWIEDŹ NR 19: Zamawiający nie deklaruje tego typu mienia do ubezpieczenia.
PYTANIE NR 20: Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji
jakiekolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na
budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Prosimy o opis
wykonywanych prac i podanie ich wartości.
ODPOWIEDŹ NR 20: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie prowadzi prac inwestycyjnych, natomiast
takie działania są prowadzone na terenie Gminy Maków Podhalański zgodnie z zatwierdzonym
budżetem gminnym. Zamawiający w toku prowadzonej procedury nie jest w stanie podać wykazu
planowanych inwestycji, zważywszy na fakt, że budżet Gminy nie na rok 2019 nie został jeszcze
uchwalony. Realizacja większych inwestycji związana będzie z możliwością pozyskania środków
zewnętrznych, czy to z budżetu Państwa, czy też ze środków UE. Plan działań inwestycyjnoremontowych zostanie oparty o nowy budżet Gminy czyli grudzień / styczeń 2019.
PYTANIE NR 21: Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że
zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne
z przepisami prawa.
ODPOWIEDŹ NR 21: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 22: Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia
znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w
jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.
ODPOWIEDŹ NR 22: Zamawiający nie deklaruje tego typu mienia do ubezpieczenia.
PYTANIE NR 23: Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za mienie pracownicze i uczniowskie
nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.
ODPOWIEDŹ NR 23: Zamawiający potwierdza.
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PYTANIE NR 24: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
II. budynki przeznaczone do rozbiórki
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.
Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to
możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna,
wybuch, upadek statku powietrznego.
ODPOWIEDŹ NR 24: W chwili obecnej Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia tego typu mienia.
PYTANIE NR 25: Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności
należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ NR 25: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 26: Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego,
jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.
ODPOWIEDŹ NR 26: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 27: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności,
medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy
drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).
ODPOWIEDŹ NR 27: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 28: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem,
zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z
prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów
lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
ODPOWIEDŹ NR 28: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 29: Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie
obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych
encefalopatii gąbczastych.
ODPOWIEDŹ NR 29: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 30: Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy
będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.
ODPOWIEDŹ NR 30: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 31: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe
wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową
odpowiedzialność.
ODPOWIEDŹ NR 31: Zamawiający przypomina, że Gmina Maków Podhalański wraz z Urzędem
Miejskim, jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami kultury realizuje zadania własne, powierzone
i zlecone gminy, określone w obowiązujących aktach prawnych oraz wynikające z zawartych
porozumień.
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PYTANIE NR 32: Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie
będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np.
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości)
ODPOWIEDŹ NR 32: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 33: Jaki produkt został zgłoszony do ubezpieczenia w ramach rozszerzenia OC za produkt
(oprócz wody i żywności)?
ODPOWIEDŹ NR 33: Zamawiający informuje, iż w do ubezpieczenia w ramach rozszerzenia OC za
produkt zostały zgłoszone tylko: woda i żywność.
PYTANIE NR 34: W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia
wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie
maksymalnej prędkości
ODPOWIEDŹ NR 34: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 35: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z
organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka
uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą
zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na
nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka
wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting,
canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.
ODPOWIEDŹ NR 35: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 36: Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody 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 naturalnemu.
ODPOWIEDŹ NR 36: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 37: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC za szkody w środowisku naturalnym
obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.
ODPOWIEDŹ NR 37: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 38: Klauzula reprezentantów – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie
sformułowania „… za szkody wyrządzone umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa przez
reprezentantów…”
ODPOWIEDŹ NR 38: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 39: Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu:
W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona
ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:
 maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
 gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i
gotowe do użycia,
 z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta
woda, inne ciecze oraz para.
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 budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem
ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ NR 39: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 40: Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o wykreślenie zapisu: „oraz
budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich mienie oraz maszyny, urządzenia,
wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)”
ODPOWIEDŹ NR 40: Zamawiający wyraża zgodę.
PYTANIE NR 41: Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – prosimy o dodanie zapisu:
Z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:
a. powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w
środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami
lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
b. spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju
mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
c. spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania
czynności załadunkowych i wyładunkowych
d. powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub
objętości, naturalnego zużycia mienia;
e. powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub
osób dokonujących rozładunku i załadunku,
f. powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej
nieruchomości
ODPOWIEDŹ NR 41: Zamawiający, przypomina iż w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ i
obowiązujące przepisy prawa zastosowanie mają ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia
Wykonawców. Przy czym niedopuszczalne jest, aby na ich podstawie odmówiono Zamawiającemu
ochrony jeśli o nią wnioskuje w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) oraz
klauzulach dodatkowych.
PYTANIE NR 42: Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie są
zgłaszane drogi publiczne.
ODPOWIEDŹ NR 42: Zamawiający potwierdza, iż drogi publiczne nie są zgłoszone do ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk w systemie sum stałych.
PYTANIE NR 43: Klauzula zmian w odbudowie – proszę o wprowadzenie limitu 1 000 000 PLN
w okresie ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ NR 43: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 44: W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu
przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub
niematerialnej (…)” - prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej”; ewentualnie prosimy o
zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”, jako pojęcia determinującego odpowiedzialność
ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę kradzieżową.
ODPOWIEDŹ NR 44: Zamawiający informuje, że pod pojęciem „przeszkody niematerialnej” rozumie się
wszelkiego rodzaju systemy zabezpieczeniowe, np. czujniki ruchu itp.
Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.
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PYTANIE NR 45: Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ
będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu
odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony
zapisami SIWZ.
ODPOWIEDŹ NR 45: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 46: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność
ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu
ubezpieczenia opisanego w SIWZ.
ODPOWIEDŹ NR 46: Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ
i obowiązujące przepisy prawa zastosowanie mają ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia
Wykonawców. Przy czym niedopuszczalne jest, aby na ich podstawie odmówiono Zamawiającemu
ochrony jeśli o nią wnioskuje w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) oraz
klauzulach dodatkowych
PYTANIE NR 47: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane
z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem
prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.
ODPOWIEDŹ NR 47: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 48: Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania
i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych,
artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu
organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy
o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie
nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy
umyślnej).
ODPOWIEDŹ NR 48: Zamawiający wyraża zgodę.
PYTANIE NR 49: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej
i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy
sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych
jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z
aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np.
żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie
z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na
rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.
ODPOWIEDŹ NR 49: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 50: Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe
lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi
dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie
przeciwpożarowej.
ODPOWIEDŹ NR 50: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE NR 51: Odnośnie procedury likwidacji szkód - prosimy o wyłączenie zapisu w pkt. 10 („W razie
konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji Wykonawca może tylko dwukrotnie
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zwrócić się do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (ubezpieczający, ubezpieczony)”.)
z zakresu ubezpieczenia OC.
ODPOWIEDŹ NR 51: Zamawiający wyraża zgodę.
PYTANIE NR 52: Prosimy o potwierdzenie, że zapis w pkt. 15 („Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń
majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź
poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień”) nie dotyczy ubezpieczenia OC.
ODPOWIEDŹ NR 52: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 53: Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC poniższych zapisów
w Postanowieniach obligatoryjnych dot. realizacji wszystkich części zamówienia „W przypadku
zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu do której odpowiedzialność
ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień określonych w zakresie ubezpieczenia i/lub
warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub klauzulach
(obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych), zastosowanie będą miały postanowienia
korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które w szczególności
należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej
ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne”.
Oraz
" Ponadto postanawia się, że jeśli jakiekolwiek ryzyko (zdarzenie), dla którego ustanowiono limit
odpowiedzialności, spowoduje szkodę objętą podstawowym zakresem głównego ubezpieczenia,
zawartego w opisie przedmiotu zamówienia (np. pożar w następstwie wandalizmu lub strajków czy
zamieszek itp.) to szkoda taka objęta będzie do pełnych sum ubezpieczenia, zgodnie z zakresem danego
ubezpieczenia".
Przy zastosowaniu powyższych postanowień powstają wątpliwości, czy podlimity określone dla
poszczególnych ryzyk w OC będą mieć zastosowanie, ponieważ ryzyka te wynikają z odpowiedzialności
ogólnej (deliktowej, kontraktowej), dla której obowiązuje suma gwarancyjna 1 mln zł – np. limit w pkt.
4.9 (szkody w podziemnych instalacjach). Podobnie w przypadku limitów wskazanych w SIWZ – np. czy
w przypadku zanieczyszczenia środowiska naturalnego wskutek awarii, działania bądź eksploatacji sieci
i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, sieci ciepłowniczych lub węzłów
ciepłowniczych, w tym wskutek cofnięcia się cieczy, będzie obowiązywał podlimit 250 tys. zł czy będzie
odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej?
Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o potwierdzenie, że:
a) podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej sumy gwarancyjnej
b) że niższe podlimity wskazane wyraźnie w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od innych
podlimitów określonych dla pozostałych ryzyk.
ODPOWIEDŹ NR 53: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż:
a) podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej sumy gwarancyjnej
b) niższe podlimity wskazane wyraźnie w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od innych
podlimitów określonych dla pozostałych ryzyk.
PYTANIE NR 54: 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 NR 54: Zamawiający przypomina, że Gmina jako podstawowa jednostka podziału
administracyjnego realizuje wraz z Urzędem Gminy, jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami
kultury zadania własne, powierzone i zlecone, określone w obowiązujących aktach prawnych oraz
wynikające z zawartych porozumień. Jednocześnie Zamawiający nie oczekuje przyjęcia przez Wykonawcę
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odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z przepisów prawa przejętej od podmiotów nie będących
instytucjami administracji centralnej i samorządowej.
PYTANIE NR 55: W odniesieniu do ubezpieczenia NNW bezimiennego prosimy o podanie liczby osób
objętych ochroną.
ODPOWIEDŹ NR 55: W ramach ubezpieczenia NNW członków OSP – wariant bezimienny - objętych
ochroną ubezpieczeniową będzie 313 osób.
PYTANIE NR 56: Prosimy o informację na czym polega specjalność pojazdu KSU05VY.
ODPOWIEDŹ NR 56: Poniżej informacje na temat pojazdu:
Nr rej.

Marka

Typ, model

Rodzaj

Przeznaczenie pojazdu

KSU 05VY

IVECO

ML120E22 EURO 5

specjalny

Do czyszczenia kanalizacji

PYTANIE NR 57: Prosimy o zmianę terminu składania ofert – proponujemy 19.10.2018 r.
ODPOWIEDŹ NR 57: Zamawiający przesuwa termin składania ofert: Termin wpływu ofert do siedziby
Zamawiającego upływa dnia 23.10.2018 r., o godz. 09.45.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2018 r., o godz. 10.00, w siedzibie pełnomocnika zamawiającego:
Inter-Broker sp. z o.o., Oddział w Katowicach, ul. Warszawska 44/12, 40-010 Katowice.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ.
Z poważaniem

Sporządzono 1 egz.:
Przesłano mailem do Wykonawcy oraz zamieszczono na stronie internetowej Pełnomocnika
Zamawiającego.
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