Proszowice, dn. 22.10.2018 r.
Powiat Proszowicki
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice
Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Numer ogłoszenia: 636091-N-2018 z dnia 15.10.2018 r.
Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, tj.
Powiatu Proszowickiego.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 z
późn. zm.) zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownych odpowiedzi, jednocześnie
modyfikując SIWZ w niezbędnym, a dotyczącym ich, zakresie. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla
wszystkich uczestników postępowania.
Treść zapytania:
Pytanie nr 1. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, mają
zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające
bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że
Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 2. Przekazujemy uaktualnioną szkodowość na dzień 15.10.2018 r.
odszkodowania mienie
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Odpowiedź: Zamawiający publikuje zaktualizowaną szkodowość oraz zaktualizowane
rezerwy. Tym samym koryguje się odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 19.10.2018 r.

Pytanie nr 3. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC w odniesieniu do drobnych usług
medycznych przez personel nie oczekuje się ochrony w zakresie ubezpieczenia świadczeń
zdrowotnych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 4. Czy suma gwarancyjna dla OC zarządcy dróg publicznych stanowi podlimit
ubezpieczenia OC deliktowej i kontraktowej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest to odrębna suma gwarancyjna.
Pytanie nr 5. Prosimy o potwierdzenie, że wykazane w SIWZ limity na pierwsze ryzyko mają
zastosowanie w 36 miesięcznym okresie ubezpieczenia i są wspólne dla mienia od zdarzeń losowych i
sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż limity dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia. W
każdym ryzyku podane są obowiązujące sumy ubezpieczenia/limity.
Pytanie nr 6. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka terroryzmu w wysokości
5 000,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w
klauzuli aktów terroryzmu w wysokości 1000,00 zł.
Pytanie nr 7. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka strajków, rozruchów,
zamieszek społecznych w wysokości 5 000,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w
klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych w wysokości 1000,00 zł.
Pytanie nr 8. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wprowadzenie
franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł dla całego zakresu odpowiedzialności cywilnej z
wyłączeniem OC pracodawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 9. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wprowadzenie
franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł dla OC zarządzania drogami.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 10. Prosimy o dopisanie w treści klauzuli warunków i taryf „z zastrzeżeniem rozliczeń
wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 11. W świetle klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy i informację
czy Zamawiający posiada mienie wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak podanie sum Ubezpieczenia oraz
lokalizacji i jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że gaśnice oraz inne instalacje ppoż znajdują się w

wyznaczonym miejscu i są sprawne i gotowe do użycia oraz, że z urządzeń (instalacji) wodnokanalizacyjnych i technicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 46 z dn. 19.10.2018 r.
Pytanie nr 12. Prosimy o wprowadzenie dla klauzuli kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w
wysokości 10% wartości szkody (lub propozycja Zamawiającego).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 13. Ryzyko terroryzmu – prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że zakres
ochrony nie obejmuje:
1/ skażenia biologicznego lub chemicznego
2/ działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji,
strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
3/ innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego,
etnicznego, rasowego
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.
Pytanie nr 14. Klauzula likwidacji drobnych szkód: Prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli nie
będą miały zastosowania dla ryzyka kradzieży zwykłej.
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.
Pytanie nr 15. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych prosimy o opis namiotów
(namiotów wystawienniczych), rodzaj wykonania, ilość namiotów, rodzaj/typ mocowania/kotwiczenia
do podłoża, forma zastosowania i gdzie.
Odpowiedź: namiot reklamowy stalowo – aluminiowy, materiał poliester wodoodporny, 1 namiot,
mocowany - nakładki betonowe, metalowe nogi, zastosowanie – podczas promocji urzędu np. targi,
konferencje.
Pytanie nr 16. Czy w odniesieniu do namiotów (namiotów wystawienniczych) klient stosuje się do
wytycznych eksploatacyjnych producenta hal namiotowych w szczególności do sposobu zabezpieczenia
konstrukcji i powłoki na nadmierne obciążenie śniegiem.
Odpowiedź: Zamawiający stosuje się do wytycznych producenta oraz do obowiązujących
przepisów prawa.
Pytanie nr 17. Dla pozycji Altana 8-kątna, Stodoła drewniana, Budynek DWOREK -"B" prosimy o
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 tys zł (lub propozycja Zamawiającego) ze
względu na konstrukcję przedmiotu ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 18. Czy dla pozycji Altana 8-kątna, Stodoła drewniana, Budynek DWOREK -"B"
Zamawiający zastosował impregnat ognioochronny. Jeśli tak jakiego typu?

Odpowiedź: Altana i budynek DWOREK –„B” – były impregnowany a stodoła nie.
Pytanie nr 19. Prosimy o podanie rodzaju konstrukcji dla pozycji Chlewnia - adoptowana na magazyn
zbóż. Czy w lokalizacji znajdują się silosy?
Odpowiedź: Konstrukcja
cegła pełna na zaprawie wapiennej, strop drewniany na
podporach betonowych, dach konstrukcja drewniana pokryta blachą , w lokalizacji
znajdują się silosy
Pytanie nr 20. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi publiczne,
mosty, kładki.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia mienia nie są drogi
publiczne, mosty, kładki.
Pytanie nr 21. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są ścieżki rowerowe.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia mienia nie są
ścieżki rowerowe.
Pytanie nr 22. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych prosimy o potwierdzenie
w klauzuli drobnych robót budowlano-montażowych:
1.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1)

powstałe wskutek katastrofy budowlanej,

spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z
instrukcją producenta lub dostawcy,

2)

w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem
prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego
zabezpieczenia i wykonania robót.

3)

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.
Pytanie nr 23. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych franszyzy
redukcyjnej w wysokości 300,00 zł (lub propozycja Zamawiającego).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 24. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i
rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł
(lub propozycja Zamawiającego).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 25. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia znajdującego się pod ziemią (m.in. sieć
wodociągowa i kanalizacyjna) prosimy o jednoznaczne wskazanie sum ubezpieczenia na sieć
wodociągową i kanalizacyjną
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ubezpieczeniem objęte są również instalacje
znajdujące
się
pod
ziemią
(m.in.
sieć
wodociągowa

i kanalizacyjna), jeżeli znajduje się w wykazie mienia do ubezpieczenia. Jednocześnie
patrz Załącznik nr 6 do SIWZ.
Pytanie nr 26. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia znajdującego się pod ziemią prosimy o
informację jakie mienie jest zgłoszone do ubezpieczenia wraz z sumami ubezpieczenia z wyłączeniem
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jeśli takie mienie nie jest zgłoszone do ubezpieczenia prosimy o
korektę zapisów SIWZ.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 25. Brak zgody na wprowadzenie korekty.
Pytanie nr 27. W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
prosimy o dopisanie, że zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa i są sprawne, konserwowane
zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodne z przepisami prawa we wszystkich zgłoszonych do
ubezpieczenia lokalizacjach
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 28. Prosimy Zamawiającego o podanie informacji odnośnie instalacji solarnych m.inn:
-jaka jest wartość wszystkich instalacji solarnych.
-w jakich lokalizacjach i gdzie są zamontowane (dach inne miejsca usytuowania…), w jednej
lokalizacji?, miejsca rozproszone.
-maksymalną wartość zespołu kolektorów słonecznych na jednym budynku/w granicach
jednej posesji/adresu lokalizacji
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 16 z dn. 19.10.2018 r.
Pytanie nr 29. Prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia i lokalizacji dla ubezpieczenia instalacji
solarnych.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 16 z dn. 19.10.2018 r.
Pytanie nr 30. Czy Zamawiający może wyłączyć z zakresu ochrony w stosunku do instalacji solarnych
szkód spowodowanych przez grad, huragan, dewastację lub w przypadku braku zgody wprowadzić
limit odpowiedzialności.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 16 z dn. 19.10.2018 r. Brak zgody na
proponowane wyłączenia.
Pytanie nr 31. W zakresie ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk prosimy o zmianę
franszyzy integralnej na redukcyjną na poziomie 300 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 32. Prosimy o informacje czy w którejkolwiek z lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia
przez Zamawiającego, prowadzona jest działalności: wysypiska śmieci, sortowni czy też spalarni
śmieci. Jeżeli tak, prosimy o informacje które to lokalizacji i w jakie mienie związane z ww.
działalnością zostało zgłoszone do ubezpieczenia.
Odpowiedź: Patrz odpowiedzi na pytania nr 4, 17, 21, 22 z dn. 19.10.2018 r.

Pytanie nr 33. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla
poszczególnych jednostek będą obowiązywały wspólne limity dla wszystkich jednostek.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wskazane w SIWZ limity są wspólne dla
wszystkich jednostek.
Pytanie nr 34. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli ubezpieczenia
zwiększonych kosztów działalności w wysokości 10% wartości szkody min. 500 zł (lub propozycja
Zamawiającego)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 35. W zakresie ubezpieczenia maszyn od wszystkich ryzyk proszę o informację czy
urządzenia konserwowane są zgodnie z wymogami producenta.
Odpowiedź: Zamawiający stosuje się do wytycznych producenta oraz do obowiązujących
przepisów prawa.
Pytanie nr 36. Prosimy w klauzuli terroryzmu o zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości
5 000 zł (lub inna propozycja Zamawiającego).
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.
Pytanie nr 37. Prosimy w klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych o zastosowanie
franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 000 zł (lub inna propozycja Zamawiającego).
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.
Pytanie nr 38. Prosimy o potwierdzenie że w ramach klauzuli aktów terroryzmu nie będą pokryte
szkody powstałe wskutek:
1/ skażenia biologicznego, chemicznego, radioaktywnego
2/ działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji,
strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
3/ innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego,
etnicznego, rasowego
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.
Pytanie nr 39. Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie
terminu składania ofert na dzień 29.10.2018 r. i jednocześnie zmianę godziny na późniejszą, w celu
umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień oraz dostarczenia oferty w terminie.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 7 z dn. 19.10.2018 r.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Proszowickiego
Grzegorz Pióro

