Gmina Dzierzgowo
ul. T. KoSciuszkiI
06-520 Dzierzgowo

r.
Dzierzgowo,dnia25.04.2017

Do wszystkich wykonawcOw

ODPOWTEDL
na zapytaniewykonawcydo SIWZ

Dotyczy: odpowiedZ na zapytania wykonawcy w postqpowaniuna Ubezpieczeniemienia i
odpowiedzialnoSci
cywilnejPowiatuMlawskiegow okresieod 20 05.2017do 19.05.2020,numer
zamowien
ia RFN.271.1 .2OI7
SzanowniPafistwo,

Zamawiajqcy,na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieh
Publicznych(tj. Dz, U. z 2015, poz. 2764 z p62n. zm,) w postqpowaniuprowadzonymw trybie
przetargu nreograniczonego
na: Ubezpieczeniemienia i odpowiedzialnoSci
cywilnej Powiatu
Mtawskiego
w okresieod 01.01.2017do 31.12.2019,
numerzam6wienia
RFN.271.1.2OL7informuje,
ze wplynqlynastqpujqcepytaniado SIWZ:

Pytanienr 1
Prosimyo informacjejakq wartoScprzyjqtodo odbudowy1m2
Odpowied2
W z a l e z n o 5 c i o rdo d z a j ub u d y n k o wo,d 1 5 0 0z t d o 3 1 0 0 z l .

Pytanienr 2
Prosimy o potwierdzenie,Ze przedmiotemubezpieczenianie majE byc pustostany,budynki
pzeznaczone do rozbiorki,namioty, kioski, budki, nie zwiqzanetrwale z podloZemobiekty,oraz
mieniebgdqcew trakciebudowy,instalacji
lub montaZu
OdpowiedZ
W ocenie zamawiajqcegowskazane wyzej rodzaje budynk6w i budowli nie zostaly zgloszone do
ubezpieczenia.

Pytanienr 3
Prosimy o informacjeczy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadajqpozwoleniena
prawa.
przepisami
zgodniez obowiqzujqcymi
uzytkowanie
Odpowied2
Zamawiajqcypotwierdza.
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Pytanienr 4
Pokryciedachow- prosimyo informacjeczy do ubezpieczenia
zostalyzgloszonebudynkiz dachem
krytym strzechq (sloma, trzcina itp.) a tak2e z dachem krytym drewnianymigontami, ptytami
wi6rowymi,
tupkami,deszczulkami
itp.
Odpowied2
Zamawiajqcy informuje, 2e na budynkach zgloszonych do ubezpieczeniama pokry6 dachu
wymienionych
w pytaniu.

Pytanienr 5
powodz.
Prosimyo informacjeczy od 1997 r. w zgloszonychdo ubezpieczenia
wystqpi,la
lokalizacjach
Odpowied2
Nie.

Pytanienr 6
Prosimy o informacjeczy od 2010 r. w zgloszonychdo ubezpieczenialokalizacjachwystqpily
podtopienia,
zalania,cofnigciawody ze studzienekwod.-kan.)
Odpowied2
Nie

Pytanienr 7
Prosimyo informacjgczy przedmiotemubezpieczenia
od ognia i innychzdarzen losowychmajq byc
drogi.
Odpowied2
Jezdniedrognie sqzg,loszone
do ubezpieczenia
od ogniaiinnychzdarzenlosowych.
Pytanienr 8
W przypadkuodpowiedzitwierdzqcejna powy2szeprosimyo podaniecatkowitejich dlugoScioraz
warto6ci.
Odpowied2
Nie dotyczy

Pytanienr 9
Prosimyo informacjQ,
czy w ramach ubezpieczenia
mieniaod ognia i innych zdarzenlosowych
zostajqzgloszonemosty,przepustyi wiadukty?
Odpowied2
Nie.

P y t a n i en r 1 0
na powy2szepytanieprosimyo udostqpnienie
wykazu z wskazaniem
W przypadkupotwierdzenia
lokalizacji,
opisemkonstrukcjii dlugoSciprzqselposzczeg6lnego
mostu.
Odpowied2
Nie dotyczy.
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P y t a n i en r 1 1
Prosimyo potwierdzenie2e w sprawachnieuregulowanych
w niniejszejSIWZ zastosowanie
majq
przepisyprawaoraz OgolneWarunkiUbezpieczenia
Wykonawcy.JeZeliOWU wskazujqprzeslanki
wylqczajqcebqd2 ograniczajqceodpowiedzialnoS6
Ubezpieczyciela
to majq one zastosowanie,
chyba
2e Zamawiajqcywlqczylje wprostdo zakresuubezpieczenia
w niniejszejSIWZ.
Odpowied2
ZamawiajEcypotwierdza.
P y t a n i en r 1 2
KlauzulalikwidacyjnadotyczqcaSrodkowtrwalych(klauzulanr 16) - prosimyo informacjeczy
mozliwa'jest modyfikacjaSIWZ poprzez wykreSlenieklauzuliz ochrony ubezpieczeniowej
lub
przeniesienie
do rejestruklauzulfakultatywnych.
Odpowied2
Zamawiajqcynie wyraZazgody.

Pytanienr 13
Wnosimyo zmianq tre6ci klauzulilikwidacyjnedotyczqcejsrodkowtrwalych(klauzulanr 16) w
nastqpujqcy sposob: zmiana ostatniego zdania klauzuli na nastqpujqce. "W przypadku nie
odtwarzaniaprzedmiotuubezpieczeniawyplata odszkodowanianastgpujewg wartoScirzeczywistej
"
tegoprzedmiotu
Odpowied2
Zamawiaj1cynie wyraZazgody.
Pytanienr 14
Wnosimy o dopisaniew treSci klauzulilikwidacyjnejdotyczqcejSrodk6wtrwalych (klauzulan r 1 6 )
nastgpujqcego
zdania: "W odniesieniudo budynkowi budowli,ktorychwiek przekracza50 lat
odszkodowanie
wyplacanebqdziedo warto6cirzeczywistej"
Odpowied2
Zamawiajqcynie wyraZazgody
P y t a n i en r 1 5
Klauzulaochronymienianie przygotowanego
do pracy(klauzulanr 19) - prosimyo informacjeczy
jest
poprzez
mozliwa
modyfikacjaSIWZ
wprowadzenie
limituodpowiedzialno6ci
w wysokoSci10 %
lqcznejsumy ubezpieczen
ia.
Odpowied2
Zamawia)Ecynie wyraZazgody.

P y t a n i en r 1 6
Prosimyo potwierdzenie,
ze zakres ubezpieczenia
mieniaod ognia i innychzdarzehlosowychnie
obejmuje i nie bgdzie obejmowac szkod powstalychw zwiqzku z posiadaniem,uzytkowaniem,
zarzqdzaniem
oraz administrowaniem
wysypiskiemlub skladowiskiem
odpadowa takZew zwiqzkuz
prowadzeniem
dzialalnoSci
zwiqzanejz sortowaniem,spalaniem,utylizowaniem,
odzyskiemodpadow
lubjakimkolwiek
innymich przetwarzaniem,
Odpowied2
Zamawiajqcypotwierdza.

P y t a n i en r 1 7
prosimyo informacjq:
Jeslido ubezpieczenia
zostalozgloszonemieniebiogazowni
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i)
ii)
iii)

Jakajest warto6i biogazowni?
Jakajest warto66instalacjiznajdujqcychsig wewnqtrzbiogazowni?
przeciwpo2arowe
majqzastosowanie?
Jakiezabezpieczenia

Odpowied2
PowyZszemienienie zostalozgtoszonedo ubezpieczenia.

Pytanie18
Prosimydo dodaniedo tre6ciklauzuliterroryzmunastqpujqcych
wylqczefr:
Z zakresuochronywylqczonesq szkody:
'
a) powstale w wyniku uwolnienia lub wystawienia na dzialanie substancji toksycznych,
chemicznychlub biologicznych
b) wynikajEce bezpoSrednio lub poSrednio z
wybuchu jqdrowego, reakcji nuklearnej,
promieniowania j qdrowego, ska2enia radioaktywnego
c)
spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez wlamania komputerowe oraz w wyniku
dzialania wirus6w komp uterowych
Odpowied2
Zamawiajqcynie wyraza zgody.

UbezpieczenieodpowiedzialnoScicywilnej

Pytanienr 1
Prosimyo potwierdzenie,
2e zakres ochronyubezpieczenia
odpowiedzialnoSci
cywilnejnie bqdzie
obejmowai szkod powstalychw zwiqzku z prowadzeniemdziatalnoSci,medycznej, badawczej,
farmaceutycznej,
a takze udzielaniemSwiadczehzdrowotnych(powyzszenie dotyczydrobnychustug
przezpersoneldomowopiekispolecznejna rzeczpodopiecznych).
Swiadczonych
Odpowied2
Zamawilqcy potwierdza.

Pytanienr 2
Prosimyo potwierdzenie,
2e zakresochronyOC z tyt. organizacji
imprezmasowychnie obejmujei nie
bqdzieobejmowac imprezzwiqzanychze sportamimotorowymi,motorowodnymi,
lotniczymi.
Odpowied2
Tamawiajqcypotwierdza.
Pytanienr 3
2e zakresemochronynie sq i nie bqdq obejmowaneimprezyzwiqzaneze
Prosimyo potwierdzenie,
rafting,canyoning
sportamiekstremalnymi
takimijak: skoki bungee,B.A.S.E.jumping,speleologia,
ito.
Odpowied2
Zamawial4cypotwierdza.
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Pytanienr 4
pokazowsztucznych
profesjonalnym
Prosimyo potwierdzenie,
Ze organizacja
ogni bgdziepowierzana
podmiotomzawodowotrudniqcymsiq tego rodzajudzialalnoSciq
i Ubezpieczyciel
zachowujeprawo
o wprowadzenie
regresudo tych podmiot6w.ProsimyjednoczeSnie
dla tego rodzajuszk6dpodlimitu
przezZamawiajqcego.
w wys, 200 tys. zl na jedno i wszystkiezdarzenialub rnnegoakceptowalnego
Odpowied2
Zamawiajqcypotwierdza.

Pytanienr 5
Prosimyo informacjg,czy zakresochronyma obejmowai szkodyw Srodowiskunaturalnym.Je6litak,
to prosifnyo potwierdzenie,ze ochrona bgdzie dotyczycwylqcznieszkod powstalychze zdarzefi
przez Ubezpieczonego,
naglych,nieprzewidzianych
i niezamierzonych
oraz prosimyo wprowadzenie
podlimituw wys. 200 tys. zl na jedno iwszystkie zdarzenialub innego akceptowalnego
Wzez
Zamawiajqcego.
Odpowied2
postqpowania.
Wskazanyzakresochronyniejest przedmiotem
niniejszego

Pytanienr 6
Prosimyo potwierdzenie,
2e zakres ubezpieczenia
odpowiedzialnoSci
cywilnejnie obejmujei nie
bqdzieobejmowacszkod powstalychw zwiqzkuz unleszkodliwianiem,
utylizacjqlub jakimkolwiek
przetwarzaniem
padow.
innvm
od
W przypadkubraku potwierdzeniaw odpowiedzina powyzszepytanie,prosimyo wprowadzeniew
podlimituodpowiedzialnoSci
odniesieniu
do tego rodzajudzialalnoSci
w wysoko5ci50.000,00zl na
jedno.i wszystkiezdarzenia(w tym rowniez dla szk6d w Srodowiskunaturalnym)lub innego
akceptowalnegoprzez Zamawiajqcego,nie wyzszego niz 400 000,00 zl na jedno i wszystkie
zdarzenia
Odpowied2
Zamawial4cypotwierdza,z tym, ze szkody zwiqzanepodstawowqsegregacjqodpadowwinne byc
objqteochronq.

Pytanienr 7
Prosimyo potwierdzenie,
2e zakres ubezpieczenia
odpowiedzialnoSci
cywilnejnie obejmujei nie
bqdzieobejmowacszkod powstalychw zwiqzkuz posiadaniem,
uZytkowaniem,
administrowaniem,
zarzqdzaniem
wysypiskiem/skladowiskiem Smieci.
W przypadkubraku potwierdzenia
w odpowiedzina powyzszepytanie,prosimyo wprowadzenie
w
podlimituodpowiedzialnoSci
odniesieniu
do tego rodzajudzialalno6ci
w wysoko6ci50.000,00zt na
jedno i wszystkiezdarzenia(w tym r6wniez dla szkod w Srodowiskunaturalnym)lub rnnego
przez Zamawiajqcego,nie wyZszegoniz 400.000,00zl na jedno i wszystkie
akceptowalnego
zdarzenia.

Odpowied2
Zamawiajqcypotwierdza.

Pytanienr 8
JeZeli Zamawiajqcyposiada/uzytkulelzarz4dzaladministruje
wysypiskiem/skladowiskiem
Smiecii/lub
zaklademutylizacji
odpadowi/lubsortowniqodpadowto prosimypodanieponizszych
informacji:
a Gdziesiq znajdujg- adres
b Od kiedyfunkcjonuje
c Na jak duzymobszarze
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jezelitak to kiedy
jestjego zamknigcie,
d. Czy planowane
e. rodzl odpadow(czysq rownieZniebezpieczne)
f. Co znajdujesiq w najblizszymsqsiedztwietych obiektow.
Odpowied2
Smieci i/lub
wysypiskiemiskladowiskiem
Zamawiajqcy nie posiada/uzytkujelzarzqdzaiadministruje
zaklademutylizacjiodpadowi/lubsortowniqodpadow.
Pytanienr 9
cywilnej zakres
Prosimy o potwierdzenie,ze w zakresie ubezpieczeniaodpowiedzialno6ci
ubezpieczeniaw 2adnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialno6ci
ubezpieczonego
Odpowied2
Zamawialqcypotwierdza

Pytanienr 10
Prosimy o potwierdzenie,2e kwestia wytqczefizakresu ochrony w ubezpieczeniuOC, w tym w
i w tym
zakresierozszerzehzakresu ochrony o poszczegolneryzyka,jest kwestiq nieuregulowanE
postanowienia
OWU
Wykonawcy
bgdq
miaty
zastosowanie
zakresie
Odpowied2
Zamawialqcypotwierdza2e w zakresienie uregulowanymw SIWZ bqdq mialy zastosowanieOWU
wykonawcyi powszechnieobowiqzujqceprzepisyprawa.

P y t a n i en r 1 1
Prosirnyo potwierdzenie,Ze podana szkodowoScw zakresie OC obejmuje wszystkiejednostki
i Ze brakjest rezerwszkodowych.
zgloszonedo ubezpieczenia
Odpowied2
Zamawiajqcypotwierdza,2e szkodowoSdobejmujewszystkiejednostkii zostala podana zgodniez
ubezpieczyciela.
za5wiadczeniem
uzyskanymod aktualnego

Pytanienr 12
z zakresu
i przeciwkradzie2owych
Prosimyo wylqczenieKlauzulizabezpieczehprzeciwpoZarowych
ubezpieczenia
OC.
Odpowied2
Zamawiajqcyw yra2a zgodq.

P y t a n i en r 1 3
z kataloguklauzul
mieniaw nienazwanych
lokalizacjach
Prosimyo wylqczenieKlauzuliubezpieczenia
OC.
dla ubezpieczenia
fakultatywnych
Odpowied2
Zamawiajqcywy ra2a zgodq.

Pytanienr 14
Prosimyo potwierdzenie,ze wszelkie koszty dodatkowe,jak np. koszty zeczoznawcowitd., bqdq
pokrywanew granicachsumy gwarancyjnej.
Odpowied2
ZamawiajEcypotwierdza.
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P y t a n i en r 1 5
Prosimy o potwierdzenie,ze zakres ochrony bgdzie obejmowac koszty poniesione przez
ubezpieczajEcego
w celu zmniejszeniaszkody,o ile bqdq one poniesionew razie zaj$ciawypadku
ubezpieczeniowego
icelowe,chociazbyokazalysiq nieskuteczne.
orazbqdqudokumentowane
Odpowied2
Zamawiajqcypotwierdza.

P y t a n i en r 1 6
Prosimy o wprowadzenie moZliwo6cizastosowaniaprzez WykonawcQ prawa do regresu do
podmiotow powiqzanych kapitatowo lub organizacyjniez ubezpieczajqcymlubezpieczonymw
zakresie'ubezpieczenia
OC. Je6liZamawiajqcy
nie wyraZazgody na powyzsze,to prosimyo wykaz
podmiotow powiqzanych kapitalowo lub organizacyjniez ubezpieczal4cymlubezpieczonymlub
informacjqo tych podmiotach.
Odpowied2
jednostki organizacyjne
Podmiotamipowiqzanymikapitalowoi organizacyjniesq w szczeg6lnoSci
Gminy Dzierzgowo,spolki w ktorych Gmina lub jego jednostkiorganizacyjneposiadajqudziafy,
zwiqzkijednosteksamorzqduterytorialnego
itp. Zamawiajqcynie wyra2azgody na zachowanieprawa
do regresuw stosunkudo tych podmiotow.

P y t a n i en r 1 7
Prosimyo potwierdzenie,
ze zmianapolegajqcana wlqczeniudo ochronyw zakresieubezpieczenia
OC nowychjednostek(innychniz wskazanieaktualniew SIWZ)bqdziewymagaczgodyobu stron.
Odpowied2
ZamawiajEcypotwierdza.
P y t a n i en r 1 8
Prosimy o potwierdzenie,Ze zmiany wysokoSci sktadki lub raty sktadki w ubezpieczeniu
odpowiedzialno6ci
cywilnejw wyniku podwyZszenia
wysoko6cisumy gwarancyjnejlub podwyZszenia
- proporcjonalniedo zmiany i okresu ubezpieczeniaw kt6rym zmiana
limitowodpowiedzialnoSci
- nie oznacza,ze suma gwarancyjna
bgdzieobowiqzywala
i/lubpodlimitymogq zostacpodwyzszone
bez zgody wykonawcy(tym samym oznacza,ze podwyzszeniesumy gwarancyjnejlub limitow
odpowiedzialno6ci
wymagazawszezgodyobu stron).
Odpowied2
Zamawialqcypotwierdza.

P y t a n i en r 1 9
Prosimyo potwierdzenie,
ze zmiana polegajqcana wlqczeniudo ochronyw zakresieubezpieczenia
OC nowychjednostek(innychniz wskazanieaktualnie
w SIWZ)bgdziewymagadzgodyobu stron.
Odpowied2
Zamawialqcypotwierdza.

Pytanienr 20
Prosimy o potwierdzenie,ze nowe jednostki mogq zostac wlqczone do ochrony w zakresie
ubezpieczenia
OC, pod warunkiem2e zakresich dzialalno6ci
bqdzietoZsamyzzakresemzgloszonym
aktualnie
do ubezoieczenia
Odpowied2
Zamawiajqcypotwie rdza.
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Pytanienr 21
w art. 29 ust. 3a ustawyprawozam6wieh
mimo zastrze2enia
wskazanego
Czy Zamawiajqcy,
publicznych,
ktorych
iz wym6gzatrudnienia
na podstawie
umowyo pracQdotyczytylkoczynnoSci,
pracyw sposobokreSlony
polegana wykonywaniu
w art.22 $ 1 ustawyKodekspracy,
wykonywanie
podtrzymuje
gdyzam6wienie
wym6gzatrudnienia
na podstawie
umowyo pracQ,
bqdzierealizowane
przezagentaubezpieczeniowego,
kt6ryz racjina specyfikg
obstugiumowyubezpieczenia
w zakresie
ubezpieczeniowym
regulowanej
ustawqz dnia22 mala2003r. o po6rednictwie
swojejdzialalnoSci
umowyagencyjnej,
a niena podstawie
umowyo pracq?
Swiadczy
uslugina podstawie
Odpowied2
ZamawiajqcywyruZa zgodq na wykonywanieczynnoScizwiqzanychz realizaqq zamowienia
zgodniez ustawqo po6rednictwie
ubezpieczeniowym.
na podstawie
umowyagencyjnej
wykonywane

2e w zwiqzkuze sprzedazqbudynkowprzezUrzqdGminyw Dzierzgowie,
Dodatkowo
informujq,
od ognia i innych
zmianieuleglZalqczniknr 1,A,,Wykazbudynkowi budowlido ubezpieczenia
budynkow
21.p.2,3,4, 5, B.L4cznanowasumaubezpieczenia
zostaty
budynki
zywiot6w".
Sprzedane
zl.
nr 1Awynosi10.673.050,00
z zalqcznika
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