
Gmina Dzierzgowo
ul. T. KoSciuszki I
06-520 Dzierzgowo

Dzierzgowo, dnia 25.04.2017 r.

Do wszystkich wykonawcOw

ODPOWTEDL
na zapytanie wykonawcy do SIWZ

Dotyczy: odpowiedZ na zapytania wykonawcy w postqpowaniu na Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialnoSci cywi lnej  Powiatu Mlawskiego w okresie od 20 05.2017 do 19.05.2020, numer
zamowien ia RFN.271. 1 .2OI7

Szanowni Pafistwo,

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 postqpowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nreograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i  odpowiedzialnoSci cywi lnej  Powiatu
Mtawskiego w okresie od 01.01 .2017 do 31.12.2019, numer zam6wienia RFN.271.1.2OL7 informuje,
ze wplynqly nastqpujqce pytania do SIWZ:

Pytanie nr 1
Prosimy o informacje jakq wartoSc przyjqto do odbudowy 1m2

Odpowied2
Wzalezno5c iod  rodza ju  budynkow,  od  1500 z tdo3100z l .

Pytanie nr 2
Prosimy o potwierdzenie, Ze przedmiotem ubezpieczenia nie majE byc pustostany, budynki
pzeznaczone do rozbiorki, namioty, kioski, budki, nie zwiqzane trwale z podloZem obiekty, oraz
mienie bgdqce w trakcie budowy, instalacj i  lub montaZu

OdpowiedZ
W ocenie zamawiajqcego wskazane wyzej rodzaje budynk6w i budowli nie zostaly zgloszone do
ubezpieczenia.

Pytanie nr 3
Prosimy o informacje czy wszystkie budynki,  budowle oraz lokale posiadajq pozwolenie na
uzytkowanie zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa.

Odpowied2
Zamawiajqcy potwie rd za.
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Pytanie nr 4
Pokrycie dachow - prosimy o informacje czy do ubezpieczenia zostaly zgloszone budynki z dachem
krytym strzechq (sloma, trzcina itp.) a tak2e z dachem krytym drewnianymi gontami, ptytami
wi6rowymi, tupkami, deszczulkami i tp.

Odpowied2
Zamawiajqcy informuje, 2e na budynkach zgloszonych do ubezpieczenia ma pokry6 dachu
wymienionych w pytaniu.

Pytanie nr 5
Prosimy o informacje czy od 1997 r. w zgloszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystqpi,la powodz.

Odpowied2
Nie .

Pytanie nr 6
Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgloszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystqpily
podtopienia, zalania, cofnigcia wody ze studzienek wod.-kan.)

Odpowied2
Nie

Pytanie nr 7
Prosimy o informacjg czy przedmiotem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzen losowych majq byc
drogi.

Odpowied2
Jezdnie drog nie sqzg, loszone do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzen losowych.

Pytanie nr 8
W przypadku odpowiedzi twierdzqcej na powy2sze prosimy o podanie catkowitej ich dlugoSci oraz
warto6ci.

Odpowied2
Nie dotyczy

Pytanie nr 9
Prosimy o informacjQ, czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i  innych zdarzen losowych
zostajq zgloszone mosty, przepusty i wiadukty?

Odpowied2
Nie .

Py tan ie  n r  10
W przypadku potwierdzenia na powy2sze pytanie prosimy o udostqpnienie wykazu z wskazaniem
lokalizacji, opisem konstrukcji i dlugoSci przqsel poszczeg6lnego mostu.

Odpowied2
Nie dotyczy.
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Pytan ie  n r  11
Prosimy o potwierdzenie 2e w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie majq
przepisy prawa oraz Ogolne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. JeZel i  OWU wskazujq przeslanki
wylqczajqce bqd2 ograniczajqce odpowiedzialnoS6 Ubezpieczyciela to majq one zastosowanie, chyba
2e Zamawiajqcy wlqczyl je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowied2
ZamawiajEcy potwierd za.

Py tan ie  n r  12
Klauzula l ikwidacyjna dotyczqca Srodkow trwalych (klauzula nr 16) -  prosimy o informacje
mozl iwa' jest modyf ikacja SIWZ poprzez wykreSlenie klauzul i  z ochrony ubezpieczeniowej
przeniesienie do rejestru klauzul fakultatywnych.

Odpowied2
Zamawiajqcy nie wyraZa zgody.

Pytanie nr 13
Wnosimy o zmianq tre6ci  k lauzul i  l ikwidacyjne dotyczqcej srodkow trwalych (klauzula nr 16) w
nastqpujqcy sposob: zmiana ostatniego zdania klauzuli na nastqpujqce. "W przypadku nie
odtwarzania przedmiotu ubezpieczenia wyplata odszkodowania nastgpuje wg wartoSci rzeczywistej
tego przedmiotu "

Odpowied2
Zamawiaj1cy nie wyraZa zgody.

Pytanie nr 14
Wnosimy o dopisanie w treSci klauzuli l ikwidacyjnej dotyczqcej Srodk6w trwalych (klauzula
nastgpujqcego zdania: "W odniesieniu do budynkow i  budowli ,  ktorych wiek przekracza
odszkodowanie wyplacane bqdzie do warto6ci rzeczywistej"

Odpowied2
Zamawiajqcy nie wyraZa zgody

Pytan ie  n r  15
Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy (klauzula nr 19) -  prosimy o informacje czy
mozl iwa jest modyf ikacja SIWZ poprzez wprowadzenie l imitu odpowiedzialno6ci w wysokoSci 10 %
lqcznej su my u bezpieczen ia.

Odpowied2
Zamawia)Ecy nie wyraZa zgody.

Py tan ie  n r  16
Prosimy o potwierdzenie, ze zakres ubezpieczenia mienia od ognia i  innych zdarzeh losowych nie
obejmuje i nie bgdzie obejmowac szkod powstalych w zwiqzku z posiadaniem, uzytkowaniem,
zarzqdzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub skladowiskiem odpadow a takZe w zwiqzku z
prowadzeniem dzialalnoSci zwiqzanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadow
lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

Odpowied2
Zamaw iajqcy potwie rdza.

Py tan ie  n r  17
Jesl i  do ubezpieczenia zostalo zgloszone mienie biogazowni prosimy o informacjq:

czy
lub

n r  1 6 )
50 lat
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i) Jaka jest warto6i biogazowni?
ii) Jaka jest warto66 instalacji znajdujqcych sig wewnqtrz biogazowni?
iii) Jakiezabezpieczenia przeciwpo2arowe majqzastosowanie?

Odpowied2
PowyZsze mienie nie zostalo zgtoszone do ubezpieczenia.

Pytanie 18
Prosimy do dodanie do tre6ci klauzuli terroryzmu nastqpujqcych wylqczefr:

Z zakresu ochrony wylqczone sq szkody:

a) 
' 

powstale w wyniku uwolnienia lub wystawienia na dzialanie substancji toksycznych,
chemicznych lub biologicznych

b) wynikajEce bezpoSrednio lub poSrednio z wybuchu jqdrowego, reakcji nuklearnej,
pro m ie n iow a n i a j qd roweg o, ska2e n i a rad i o a ktyw n e g o

c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez wlamania komputerowe oraz w wyniku
d z i ala n i a w i ru s6w ko m p u te rowyc h

Odpowied2
Zamawiajqcy nie wyraza zgody.

U bezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej

Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, 2e zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywi lnej  nie bqdzie
obejmowai szkod powstalych w zwiqzku z prowadzeniem dziatalnoSci, medycznej, badawczej,
farmaceutycznej, a takze udzielaniem Swiadczeh zdrowotnych (powyzsze nie dotyczy drobnych ustug
Swiadczonych przez personel domow opieki spolecznej na rzecz podopiecznych).

Odpowied2
Zamawilqcy potwie rdza.

Pytanie nr 2
Prosimy o potwierdzenie, 2e zakres ochrony OC z tyt .  organizacj i  imprez masowych nie obejmuje i  nie
bqdzie obejmowac imprez zwiqzanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi.

Odpowied2
Tamawiajqcy potwi e rdza.

Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, 2e zakresem ochrony nie sq i nie bqdq obejmowane imprezy zwiqzane ze
sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, raf t ing, canyoning
ito.

Odpowied2
Zamawial4cy potwie rdza.
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Pytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, Ze organizacja pokazow sztucznych ogni bgdzie powierzana profesjonalnym
podmiotom zawodowo trudniqcym siq tego rodzaju dzialalnoSciq i Ubezpieczyciel zachowuje prawo
regresu do tych podmiot6w. Prosimy jednoczeSnie o wprowadzenie dla tego rodzaju szk6d podl imitu
w wys, 200 tys. zl na jedno i wszystkie zdarzenia lub rnnego akceptowalnego przez Zamawiajqcego.

Odpowied2
Zamawiajqcy potwierdza.

Pytanie nr 5
Prosimy o informacjg, czy zakres ochrony ma obejmowai szkody w Srodowisku naturalnym. Je6li tak,
to prosifny o potwierdzenie, ze ochrona bgdzie dotyczyc wylqcznie szkod powstalych ze zdarzefi
naglych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego, oraz prosimy o wprowadzenie
podl imitu w wys. 200 tys. z l  na jedno iwszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego Wzez
Zamawiajqcego.

Odpowied2
Wskazany zakres ochrony nie jest przedmiotem niniejszego postqpowania.

Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, 2e zakres ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywi lnej  nie obejmuje i  nie
bqdzie obejmowac szkod powstalych w zwiqzku z unleszkodl iwianiem, utyl izacjq lub jakimkolwiek
innvm przetwarzaniem od padow.

W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyzsze pytanie, prosimy o wprowadzenie w
odniesieniu do tego rodzaju dzialalnoSci podl imitu odpowiedzialnoSci w wysoko5ci 50.000,00 zl  na
jedno. i  wszystkie zdarzenia (w tym rowniez dla szk6d w Srodowisku naturalnym) lub innego
akceptowalnego przez Zamawiajqcego, nie wyzszego niz 400 000,00 zl na jedno i wszystkie
zdarzenia

Odpowied2
Zamawial4cy potwierdza, z tym, ze szkody zwiqzane podstawowq segregacjq odpadow winne byc
objqte ochronq.

Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, 2e zakres ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywi lnej  nie obejmuje i  nie
bqdzie obejmowac szkod powstalych w zwiqzku z posiadaniem, uZytkowaniem, administrowaniem,
zarzqdzaniem wys y p is k ie m/s klad owis ki e m S m ieci.

W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyzsze pytanie, prosimy o wprowadzenie w
odniesieniu do tego rodzaju dzialalno6ci podl imitu odpowiedzialnoSci w wysoko6ci 50.000,00 zt na
jedno i  wszystkie zdarzenia (w tym r6wniez dla szkod w Srodowisku naturalnym) lub rnnego
akceptowalnego przez Zamawiajqcego, nie wyZszego niz 400.000,00 zl  na jedno i  wszystkie
zdarzenia.

Odpowied2
Zamawiajqcy potwi e rdza.

Pytanie nr 8
JeZeli Zamawiajqcy posiada/uzytkulelzarz4dzaladministruje wysypiskiem/skladowiskiem Smieci i/lub
zakladem utyl izacj i  odpadow i / lub sortowniq odpadow to prosimy podanie ponizszych informacj i :

a Gdzie siq znajdujg -  adres
b Od kiedy funkcjonuje
c Na jak duzym obszarze
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d. Czy planowane jest jego zamknigcie, jezel i  tak to kiedy
e. rodzl  odpadow (czy sq rownieZ niebezpieczne)
f. Co znajduje siq w najblizszym sqsiedztwie tych obiektow.

Odpowied2
Zamawiajqcy nie posiada/uzytkujelzarzqdzaiadministruje wysypiskiemiskladowiskiem Smieci i/lub
zakladem utylizacji odpadow i/lub sortowniq odpadow.

Pytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywi lnej  zakres
ubezpieczenia w 2adnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialno6ci
ubezpieczonego

Odpowied2
Zamawialqcy potwie rdza

Pytanie nr 10
Prosimy o potwierdzenie, 2e kwestia wytqczefi zakresu ochrony w ubezpieczeniu OC, w tym w
zakresie rozszerzeh zakresu ochrony o poszczegolne ryzyka, jest kwestiq nieuregulowanE i w tym
zakresie bgdq miaty zastosowanie postanowienia OWU Wykonawcy

Odpowied2
Zamawialqcy potwierdza 2e w zakresie nie uregulowanym w SIWZ bqdq mialy zastosowanie OWU
wykonawcy i powszechnie obowiqzujqce przepisy prawa.

Pytan ie  n r  11
Prosirny o potwierdzenie, Ze podana szkodowoSc w zakresie OC obejmuje wszystkie jednostki
zgloszone do ubezpieczenia i Ze brak jest rezerw szkodowych.

Odpowied2
Zamawiajqcy potwierdza, 2e szkodowoSd obejmuje wszystkie jednostki i zostala podana zgodnie z
za5wiadczeniem uzyskanym od aktualnego ubezpieczyciela.

Pytanie nr 12
Prosimy o wylqczenie Klauzuli zabezpieczeh przeciwpoZarowych i przeciwkradzie2owych z zakresu
ubezpieczenia OC.

Odpowied2
Zamawiajqcy w y r a2a z g od q.

Py tan ie  n r  13
Prosimy o wylqczenie Klauzul i  ubezpieczenia mienia w nienazwanych lokal izacjach z katalogu klauzul
fakultatywnych dla ubezpieczenia OC.

Odpowied2
Zamawiajqcy wy r a2a z g od q.

Pytanie nr 14
Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie koszty dodatkowe, jak np. koszty zeczoznawcow itd., bqdq
pokrywane w granicach sumy gwarancyjnej.

Odpowied2
ZamawiajEcy potwie rdza.
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Pytan ie  n r  15
Prosimy o potwierdzenie, ze zakres ochrony bgdzie obejmowac koszty poniesione przez
ubezpieczajEcego w celu zmniejszenia szkody, o ile bqdq one poniesione w razie zaj$cia wypadku
ubezpieczeniowego orazbqdq udokumentowane icelowe, chociazby okazaly siq nieskuteczne.

Odpowied2
Zamawiajqcy potwi e rd za.

Py tan ie  n r  16
Prosimy o wprowadzenie moZliwo6ci zastosowania przez WykonawcQ prawa do regresu do
podmiotow powiqzanych kapitatowo lub organizacyjnie z ubezpieczajqcyml ubezpieczonym w
zakresie'ubezpieczenia OC. Je6l i  Zamawiajqcy nie wyraZa zgody na powyzsze, to prosimy o wykaz
podmiotow powiqzanych kapitalowo lub organizacyjnie z ubezpieczal4cyml ubezpieczonym lub
informacjq o tych podmiotach.

Odpowied2
Podmiotami powiqzanymi kapitalowo i organizacyjnie sq w szczeg6lnoSci jednostki organizacyjne
Gminy Dzierzgowo, spolki  w ktorych Gmina lub jego jednostki  organizacyjne posiadajq udziafy,
zwiqzki jednostek samorzqdu terytorialnego itp. Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na zachowanie prawa
do regresu w stosunku do tych podmiotow.

Pytan ie  n r  17
Prosimy o potwierdzenie, ze zmiana polegajqca na wlqczeniu do ochrony w zakresie ubezpieczenia
OC nowych jednostek ( innych niz wskazanie aktualnie w SIWZ) bqdzie wymagac zgody obu stron.

Odpowied2
ZamawiajEcy potw ie rdza.

Py tan ie  n r  18
Prosimy o potwierdzenie, Ze zmiany wysokoSci sktadki lub raty sktadki w ubezpieczeniu
odpowiedzialno6ci cywilnej w wyniku podwyZszenia wysoko6ci sumy gwarancyjnej lub podwyZszenia
limitow odpowiedzialnoSci - proporcjonalnie do zmiany i okresu ubezpieczenia w kt6rym zmiana
bgdzie obowiqzywala -  nie oznacza, ze suma gwarancyjna i / lub podl imity mogq zostac podwyzszone
bez zgody wykonawcy (tym samym oznacza, ze podwyzszenie sumy gwarancyjnej lub l imitow
odpowiedzialno6ci wymaga zawsze zgody obu stron).

Odpowied2
Zamawialqcy potwie rdza.

Py tan ie  n r  19
Prosimy o potwierdzenie, ze zmiana polegajqca na wlqczeniu do ochrony w zakresie ubezpieczenia
OC nowych jednostek ( innych niz wskazanie aktualnie w SIWZ) bgdzie wymagad zgody obu stron.

Odpowied2
Zamawialqcy potwie rdza.

Pytanie nr 20
Prosimy o potwierdzenie, ze nowe jednostki mogq zostac wlqczone do ochrony w zakresie
ubezpieczenia OC, pod warunkiem 2e zakres ich dzialalno6ci bqdzie toZsamy zzakresem zgloszonym
aktualnie do ubezoieczenia

Odpowied2
Zamawiajqcy p otwi e rd za.
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Pytanie nr 21
Czy Zamawiajqcy, mimo zastrze2enia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zam6wieh
publicznych, iz wym6g zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ dotyczy tylko czynnoSci, ktorych
wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w art. 22 $ 1 ustawy Kodeks pracy,
podtrzymuje wym6g zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ, gdy zam6wienie bqdzie realizowane
w zakresie obstugi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, kt6ry z racji na specyfikg
swojej dzialalnoSci regulowanej ustawq z dnia 22 mala 2003 r. o po6rednictwie ubezpieczeniowym
Swiadczy uslugi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracq?

Odpowied2
Zamawiajqcy wyruZa zgodq na wykonywanie czynnoSci zwiqzanych z realizaqq zamowienia
wykonywane na podstawie umowy agencyjnej zgodnie z ustawq o po6rednictwie ubezpieczeniowym.

Dodatkowo informujq, 2e w zwiqzku ze sprzedazq budynkow przez Urzqd Gminy w Dzierzgowie,
zmianie ulegl Zalqcznik nr 1,A ,,Wykaz budynkow i budowli do ubezpieczenia od ognia i innych
zywiot6w". Sprzedane zostaty budynki 21.p.2,3, 4, 5, B. L4czna nowa suma ubezpieczenia budynkow
z zalqcznika nr 1A wynosi 10.673.050,00 zl.
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