Lublin , dnia 05.04.2019 r.
Wykonawcy (wszyscy)
Wyjaśnienia do treści SIWZ
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: UBEZPIECZENIE
MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SZCZEBRZESZYN (ogłoszenie nr 532238-N-2019).
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Szczebrzeszyn, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.) w tabeli poniżej informuję o otrzymanych wnioskach w sprawie
wyjaśnienia treści SIWZ oraz o udzielanych na nie wyjaśnieniach.
L.p.
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Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
Wyjaśnienie
Wyjaśnienia do pytań nr 3
Czy w okresie 3 lat jest planowane wyłączenie Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przy trzyletnim
budynków z eksploatacji poza wskazanym w wykazie ?
terminie wykonania zamówienia nie jest wstanie przewidzieć
Jeśli tak to prosimy o wskazanie adresów i S.U.
wyłączenia budynków z eksploatacji. Na chwilę obecną
Zamawiający nie planuje wyłączenia budynków z eksploatacji.
Prosimy o potwierdzenie że na terenach zgłoszonych do Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że mienie Gminy
ubezpieczenia nie wystąpiła powódź w ostatnich 15 Szczebrzeszyn i ZGK Szczebrzeszyn Sp. z o. o. nie była narażona
latach.
ryzykiem powodzi w ostatnich 15 latach.
Prosimy o ustalenie limitu w ryzyku pożar na budynki Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że po konsultacji z
drewniane w wykazie ZGKIM.
Zamawiającym nie dokonuje zmiany treści SIWZ. Związku z tym
nie wprowadza limitu dla ryzyka pożaru dla budynków
drewnianych ZGK Szczebrzeszyn Sp. z o. o.
Prosimy o zdjęcia budynków drewnianych wskazanych Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zdjęcia budynków
w wykazie ZGKIM.
ZGK Szczebrzeszyn Sp. z o. o. na ul. Zamojskiej 145 i Zamojskiej
19 znajdują się poniżej tabeli.
Prosimy o zmianę klauzuli mienia wyłączonego z Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SIWZ, w
eksploatacji na następujące zapisy.
załączniku nr 4 do SIWZ, warunki obligatoryjne - – definicje pojęć
Klauzula zaprzestania eksploatacji mienia.
i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych;
1.
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych Treść przed zmianą:
niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – bez względu na
postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że T. U. postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków
obejmuje ochroną ubezpieczeniową budynki/lokale, ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:
budowle wyłączone z eksploatacji oraz znajdujące się w Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki, urządzenia i
nich mienie, jeśli były one nieużytkowane instalacje (występujące w wykazie mienia i przyszłe) wyłączone z
nieprzerwanie przez okres co najmniej 60 dni,
eksploatacji oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i
2.
Przez wyłączenie z eksploatacji strony rozumieją znajdujące się w nich mienie oraz maszyny, urządzenia,
całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom) - w
poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej,
zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (pożar, uderzenie
3.
Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do takich pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego
obiektów może być udzielana, pod warunkiem że rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu
spełnione są łącznie następujące warunki:
lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego
1)
maszyny i urządzenia są oczyszczone, ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa, huragan, wiatr,
konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
deszcz, grad, śnieg - w tym szkody powstałe wskutek opadów
2)
teren obiektu jest ogrodzony, dozorowany, śniegu, m.in. wskutek jego ciężaru, lód, trzęsienie ziemi,
oświetlony w porze nocnej,
obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie
3)
gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w lub przez przewożony tym pojazdem ładunek, dym, sadza, huk
wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie
ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli i gotowe do użycia,
rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na
4)
z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów,
grzewczych i technologicznych została usunięta woda, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub
inne ciecze oraz para,
elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem, skażenie
5)
budynek odłączony jest od źródła zasilania lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń
elektrycznego.
objętych umową ubezpieczenia, uszkodzenie ubezpieczonego
4.
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym
stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w
pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.
związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną
ubezpieczeniową oraz dewastacji - limit dla ryzyka dewastacji
wynosi 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
okresie ubezpieczenia).
Treść po zmianie:
Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – bez względu na
postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków
ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki, urządzenia i
instalacje (występujące w wykazie mienia i przyszłe) wyłączone z
eksploatacji w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych
(pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku
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powietrznego rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe
lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego
części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa,
huragan, wiatr, deszcz, grad, śnieg - w tym szkody powstałe
wskutek opadów śniegu, m.in. wskutek jego ciężaru, lód,
trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w
ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem
ładunek, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew,
budynków lub budowli - rozumiany jako szkody spowodowane w
wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich
fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli
albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich
posiadaczem, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego
mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia,
uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub
ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania,
prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym,
objętym ochroną ubezpieczeniową oraz dewastacji - limit dla
ryzyka dewastacji wynosi 10 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia).
Wyjaśnienia do pytań nr 4
Części III zamówienia wnioskujemy o zmniejszenie Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SIWZ w
świadczenia z tytułu zwrotu kosztów nabycia wyrobów części III zamówienia, II. Ubezpieczenie bezimienne następstw
medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży
środkami pomocniczymi –koszty nabycia wyrobów Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu
medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
środkami pomocniczymi z 40% na 30%
przeciwpożarowej, punkt 3. Wysokość świadczeń podpunkt f):
Treść przed zmianą:
f) zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących
przedmiotami ortopedycznymi
i środków pomocniczych - koszty nabycia wyrobów medycznych
będących
przedmiotami
ortopedycznymi
i
środków
pomocniczych zwracane są do wysokości 40% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie pod warunkiem, że powstały
one w następstwie nieszczęśliwego wypadku; zwrot kosztów
następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do
wysokości rzeczywistych kosztów – limit do 40% sumy
ubezpieczenia
Treść po zmianie:
f) zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących
przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych - koszty
nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych zwracane są do
wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie pod
warunkiem, że powstały one w następstwie nieszczęśliwego
wypadku; zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i
dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów –
limit do 30% sumy ubezpieczenia
W kosztach leczenia o zmianę zapisów z zwrot kosztów Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SIWZ w
leczenia na terenie RP i za granicą na zwrot kosztów części III zamówienia, II. Ubezpieczenie bezimienne następstw
leczenia na terenie RP
nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży
Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu
do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej, punkt 3. Wysokość świadczeń podpunkt h):
Treść przed zmianą:
h) zwrot kosztów leczenia na terenie RP i za granicą ubezpieczyciel refunduje koszty poniesione na leczenie skutków
nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z
ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego
tytułu; refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi
rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione
w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do
wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty
wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia – limit do 50%
sumy ubezpieczenia, w tym odbudowa stomatologiczna zębów z
limitem 1 000,00 zł
Treść po zmianie:
h) zwrot kosztów leczenia na terenie RP - ubezpieczyciel
refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego
wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia
zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu;
refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami
i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 12
miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości
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Zmianę zapisów dla świadczenia dodatkowego z tytułu
pobytu ubezpieczonego w szpitalu, będącego
następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego
zakresem u umowa ubezpieczenia z „70zł za każdy
dzień pobytu licząc od 3 dnia pobytu maksymalnie przez
okres 90dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia”
zapis na „50zł za każdy dzień pobytu licząc od 3 dnia
pobytu maksymalnie przez okres 90dni w trakcie
rocznego okresu ubezpieczenia”

Z zakresu podstawowego o usunięcie zapisu „ Zakres
ubezpieczenia obejmuje także zawał serca, udar mózgu
oraz obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub
innego rodzaju utraty przytomności” a wprowadzenie
zapisu” Zakres ubezpieczenia obejmuje także zawał
serca, udar mózgu”

4.

rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty
wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia – limit do 50%
sumy ubezpieczenia, w tym odbudowa stomatologiczna zębów z
limitem 1 000,00 zł
Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SIWZ w
części III zamówienia, II. Ubezpieczenie bezimienne następstw
nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży
Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu
do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej, punkt 3. Wysokość świadczeń podpunkt j):
Treść przed zmianą:
j) świadczenie dodatkowe z tytułu pobytu ubezpieczonego w
szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku
objętego zakresem i umową ubezpieczenia – 70,00 zł za każdy
dzień pobytu licząc od 3 dnia pobytu, maksymalnie przez okres
90 dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia
Treść po zmianie:
j) świadczenie dodatkowe z tytułu pobytu ubezpieczonego w
szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku
objętego zakresem i umową ubezpieczenia – 50,00 zł za każdy
dzień pobytu licząc od 3 dnia pobytu, maksymalnie przez okres
90 dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia
Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SIWZ w
części III zamówienia, II. Ubezpieczenie bezimienne następstw
nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży
Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu
do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej, punkt 2.
Treść przed zmianą:
2. Zakres ubezpieczenia: nieszczęśliwy wypadek w czasie akcji
(za akcję – oprócz działań ratowniczych – uważa się również
zabezpieczenie imprez i zawodów sportowych, biegów ulicznych,
uroczystości państwowych, samorządowych, publicznych i
kościelnych), ćwiczeń, zawodów, udziału w pokazach
ratownictwa technicznego oraz ratownictwa medycznego,
udziału w szkoleniach, udziału w zlotach samochodów
pożarniczych, udziału w zawodach pożarniczych i spotkaniach w
jednostkach partnerskich organizowanych na terenie Europy
(itp.), realizacji zadań statutowych lub innych na pisemne lub
ustne polecenie, pobytu na terenie remizy oraz w drodze do
wymienionych miejsc i w drodze powrotnej z tych miejsc. Zakres
ubezpieczenia obejmuje także zawał serca, udar mózgu oraz
obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub innego rodzaju
utraty przytomności.
Treść po zmianie:
2. Zakres ubezpieczenia: nieszczęśliwy wypadek w czasie akcji
(za akcję – oprócz działań ratowniczych – uważa się również
zabezpieczenie imprez i zawodów sportowych, biegów ulicznych,
uroczystości państwowych, samorządowych, publicznych i
kościelnych), ćwiczeń, zawodów, udziału w pokazach
ratownictwa technicznego oraz ratownictwa medycznego,
udziału w szkoleniach, udziału w zlotach samochodów
pożarniczych, udziału w zawodach pożarniczych i spotkaniach w
jednostkach partnerskich organizowanych na terenie Europy
(itp.), realizacji zadań statutowych lub innych na pisemne lub
ustne polecenie, pobytu na terenie remizy oraz w drodze do
wymienionych miejsc i w drodze powrotnej z tych miejsc. Zakres
ubezpieczenia obejmuje także zawał serca, udar mózgu.

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
Termin składania i otwarcia nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Inter-Broker Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu.
Pełnomocnik Zamawiającego
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Budynek ZGK Szczebrzeszyn Sp. z o. o. przy ul. Zamojskiej 19:
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Budynek przy ZGK Szczebrzeszyn Sp. z o. o. przy ul. Zamojskiej 145:
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