Znak sprawy: KR272.4.2019
Oborniki, dnia 09.10. 2019 r.
Wszyscy wykonawcy
Wyjaśnienia do treści SIWZ
dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Obornickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi”.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 października 2019 roku
pod nr 605811-N-2019.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Obornickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi” na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1843 ze zm.), w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie
odpowiedziach.

Lp.

Pytanie

Odpowiedź

1

czy wystąpiły szkody spowodowane powodzią w latach:
1997 i 2010 (liczba i wartość wypłat):

Zamawiający informuje, że w lokalizacjach zgłoszonych do
ubezpieczenia w latach: 1997 i 2010 nie wystąpiły szkody
spowodowane powodzią.
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie wystąpiły
szkody spowodowane osuwiskami.

2

3

czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami (liczba i
wartość wypłat)
czy przedmiotem ubezpieczenia będą:
•
Składowisko
odpadów(zdarzenia
losowe):
tak/nie* suma ubezpieczenia: ………………………..
•
czy na terenie gminy jest wysypisko/składowisko
śmieci, od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym
miejscu,
•
czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art.
25 ustawy o odpadach,
•
jak są magazynowane:
-odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie,
świetlówki, leki, tonery drukarskie),
-odpady elektryczne i elektroniczne,
•
czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę
zewnętrznego
(niepowiązanego
kapitałowo
z
Zamawiającym),
•
czy umowa z wykonawcą zewnętrznym
zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania
ubezpieczenie OC,
•
czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy
wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych,
niespodziewanych
oraz
niezależnych
od
Ubezpieczającego,
•
czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje
szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem,
spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich
przetwarzaniem,
•
Ośrodek zdrowia(zdarzenia losowe): tak/nie*
suma ubezpieczenia: ………………………..
•
Drogi (zdarzenia losowe): tak/nie*, suma
ubezpieczenia ……………………..
•
Mosty(zdarzenia losowe): tak/nie*, suma
ubezpieczenia ……………………..

- Składowisko odpadów, PSZOK oraz działalność związana z
odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub
jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, nie są przedmiotem
ubezpieczenia w niniejszym postepowaniu.
- Ośrodek zdrowia nie jest przedmiotem ubezpieczenia w
niniejszym postepowaniu.
- Drogi nie są przedmiotem ubezpieczenia w niniejszym
postepowaniu - dotyczy ubezpieczenia mienia od zdarzeń
losowych.
- Mosty nie są przedmiotem ubezpieczenia w niniejszym
postepowaniu - dotyczy ubezpieczenia mienia od zdarzeń
losowych.
- Wykaz budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajduję się
w Załączniku nr 8 do SIWZ, nie ma tam budynków
nieużytkowanych i niezamieszkanych.
- Budynki zabytkowe lub pod dozorem konserwatora zabytków
są przedmiotem ubezpieczenia w niniejszym postepowaniu.
Są opisane w Załączniku nr 8 do SIWZ Lp. 2 i 9 (LO, Oborniki,
ul. A. Mickiewicza 3; ZS Rogoźno, ul. 2 Armii Wojska
Polskiego 1
Liczba budynków 3 . Suma ubezpieczenia 37 751 360,00 zł
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•
Budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkane
i/lub zabytkowe, (liczba budynków,) suma ubezpieczenia
adres ……………………..
4

podanie PML ……………. mln zł. ………………………
(prosimy podać lokalizację)

5

czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy
wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż? ( w
przypadku odpowiedzi nie – należy wskazać obiekty, które
nie spełniają wymogów),

6

7

8

9

czy szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające
odpowiednie atesty lub certyfikaty,
czy zakres ubezpieczenia OC będzie obejmował OC z
tytułu posiadania dronów?, jeśli tak prosimy o dodatkowe
in-formacje:
•
czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące
statki powietrzne)
posiadają imienne obowiązkowe
ubezpieczenia OC osób eksploatujących
statki
powietrzne,
•
czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji
zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca
2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,_
•
doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
•
czy loty odbywają się zgodnie z zasadami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r.
w sprawie wyłączenia stosowania niektórych prze-pisów
ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków
powietrznych oraz określenia warunków i wy-magań
dotyczących używania tych statków,
•
czy dron (bezzałogowy statek powietrzny)
posiada świadectwo zdatności do lotów,
•
masa startowa drona,
•
czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie
odpowiedzialności za loty:
a) w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,
b) poza zasięgiem wzroku (BLOVS).
czy zakres ubezpieczenia OC będzie obejmować szkody
powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem,
zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem
odpadów,
uzupełnienie szkodowości
o przyczyny szkód oraz
rezerwy, a także uzupełnienie szkodowości o zdarzenia w
okresie od 15-09-2019r do 07-10-2019r

10

wyjaśnienie czy zakres ubezpieczenia jest porównywalny
z aktualnym

11

wprowadzenie zmiany w zapisie Obligatoryjnych zasady
likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń
zawartych w I, części zamówienia w punkcie 5:
JEST:

PML na chwilę obecną wynosi około 33 520 000,00 PLN,
dotyczy lokalizacji: Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w
Rogoźnie, ul. Armii Wojska Polskiego 1.
Zamawiający informuje, że Powiat Obornicki wraz z
jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów
w tym wskazanych w pytaniu l.p.5 i mienie zgłoszone do
ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia
przepisy p.poż.
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed
składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia
deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny
ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po
ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
Zamawiający informuje, że szkoły i placówki nabywają
wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie
obejmował odpowiedzialności z tytułu posiadania dronów

Zakres ubezpieczenia OC nie będzie obejmować szkód
powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem,
zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem odpadów
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada
innych informacji na temat szkodowości niż wskazane w
załączniku nr 9 do SIWZ.
Zakres ubezpieczenia uległ niewielkim zmianom. SIWZ została
zmodyfikowana.
Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotem
niniejszego postępowania nie jest analiza dotychczasowych
ubezpieczeń Zamawiającego .
Zamawiający dookreśla zapis obligatoryjnych zasad likwidacji
szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I
części zamówienia (strona 59 SIWZ), w punkcie 5 na:
„5.Po przyjęciu zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się
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Po przyjęciu zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje
się do bezzwłocznego uzgodnienia z zamawiającym/
ubezpieczonym/ poszkodowanym dogodnego dla obu
stron terminu przeprowadzenia oględzin szkody.
Dokonanie przez Wykonawcę lub na jego zlecenie
oględzin szkody następuje najpóźniej w ciągu 7 dni od
dnia zgłoszenia szkody lub w innym, uzgodnionym z
Zamawiającym terminie. W razie niedokonania przez
Wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin w określonym
wyżej terminie, Zamawiający ma prawo przystąpić do
usuwania następstw szkody. W takich przypadkach
wysokość szkody i odszkodowania będzie ustalona na
podstawie protokołu sporządzonego przez Zamawiającego
oraz następujących dokumentów:
- dokumentu potwierdzającego tytuł prawny (np. kopia
faktury zakupu lub kopia wyciągu z ewidencji środków
trwałych),
- protokołu sporządzonego na okoliczność szkody,
- dokumentu potwierdzającego wysokość szkody, np.
kosztorys lub faktura wraz z dokumentacją fotograficzną
ukazującą rozmiar szkody..

12

NA:
Po przyjęciu zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje
się do bezzwłocznego uzgodnienia z zamawiającym/
ubezpieczonym/poszkodowanym dogodnego dla obu stron
terminu przeprowadzenia oględzin szkody. Dokonanie
przez Wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin szkody
następuje najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia
szkody lub w innym, uzgodnionym z Zamawiającym
terminie. W razie niedokonania przez Wykonawcę lub na
jego zlecenie oględzin w określonym wyżej terminie,
Zamawiający ma prawo przystąpić do usuwania następstw
szkody. W takich przypadkach wysokość szkody i
odszkodowania będzie ustalona na podstawie protokołu
sporządzonego przez Zamawiającego oraz następujących
dokumentów:
- dokumentu potwierdzającego tytuł prawny (np. kopia
faktury zakupu lub kopia wyciągu z ewidencji środków
trwałych),
- protokołu sporządzonego na okoliczność szkody,
- dokumentu potwierdzającego wysokość szkody, np.
kosztorys lub i faktura wraz z dokumentacją fotograficzną
ukazującą rozmiar szkody..
wprowadzenie zmiany w zapisie Obligatoryjnych zasady
likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń
zawartych w I, części zamówienia w punkcie 10:
JEST:
W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych
dokumentów i informacji Wykonawca może tylko
dwukrotnie zwrócić się do Zamawiającego bądź innych
osób zainteresowanych (ubezpieczający, ubezpieczony).
NA:
W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych
dokumentów i informacji Wykonawca może tylko
dwukrotnie zwrócić się do Zamawiającego bądź innych
osób zainteresowanych (ubezpieczający, ubezpieczony), o
ile w trakcie likwidacji szkody nie zostaną ujawnione
nowe / nieznane dotąd okoliczności, mające wpływ na
zakres niezbędnych dokumentów i informacji.

do bezzwłocznego uzgodnienia z zamawiającym/
ubezpieczonym/poszkodowanym dogodnego dla obu stron
terminu przeprowadzenia oględzin szkody. Dokonanie przez
Wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin szkody następuje
najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia szkody lub w
innym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie. W razie
niedokonania przez Wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin
w określonym wyżej terminie, Zamawiający ma prawo
przystąpić do usuwania następstw szkody. W takich
przypadkach wysokość szkody i odszkodowania będzie ustalona
na podstawie protokołu sporządzonego przez Zamawiającego
oraz następujących dokumentów:
- dokumentu potwierdzającego tytuł prawny (np. kopia faktury
zakupu lub kopia wyciągu z ewidencji środków trwałych),
- protokołu sporządzonego na okoliczność szkody,
- dokumentu potwierdzającego wysokość szkody, np. kosztorys,
i/lub faktura wraz z dokumentacją fotograficzną ukazującą
rozmiar szkody”

Zamawiający dookreśla zapis obligatoryjnych zasad likwidacji
szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I
części zamówienia (strona 60 SIWZ), w punkcie 10 na:
„10. W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych
dokumentów i informacji Wykonawca może tylko dwukrotnie
zwrócić się do Zamawiającego bądź innych osób
zainteresowanych (ubezpieczający, ubezpieczony), o ile w
trakcie likwidacji szkody nie zostaną ujawnione nowe /
nieznane dotąd okoliczności, mające wpływ na zakres
niezbędnych dokumentów i informacji.”
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13

czy w pozostałych środkach trwałych, grupy 3-8 KRŚT
(strona 41 SIWZ – punkt 3) zawarte są środki transportu,
jeśli tak to prosimy o ich wykaz,

14

mienie z konta 013 (np. strona 41 SIWZ – punkt 3 i tabela)
– prosimy o szczegóły, przykłady takiego mienia i wykaz,

15

prosimy o zmianę terminu składania ofert z 11
października 2019 godz. 13.15 na 18 października 2019
godz. 13.15.

Zamawiający informuje, ze na chwilę obecną w pozostałych
środkach trwałych (grupy 3-8 KŚT) nie zostały wykazane
środki transportu.
Zamawiający informuje, że definicja mienia z konta 013 została
uwzględniona w załączniku nr 4 do SIWZ, tj.: Środki z konta
013 – środki wydane do używania na potrzeby działalności
jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej
wartości w miesiącu wydania do używania. Są to między innymi
np. środki higieniczne, materiały biurowe itp.
Zamawiający informuje, że zmienia termin otwarcia ofert na
dzień 17.10.2019 r.

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony na
dzień 17.10.2019 r., godz. 13:15.

Z poważaniem
Piotr Sitek
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