Znak sprawy: KR272.4.2019
Oborniki, dnia 11.10. 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

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień
18.10.2019r., godzina 13.30.

2

Prosimy
o
potwierdzenie
czy
Zamawiający
posiada/zarządza/administruje
budynkami/lokalami
nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji?

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został
przesunięty na dzień 17.10.2019 r., godz. 13:15
Zamawiający
informuje,
że
aktualnie
nie
posiada/zarządza/administruje
budynkami/lokalami
nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji. Wykaz
budynków wraz z ich oposem znajduje się w załączniki nr 8 do
SIWZ Patrz również odpowiedź na pytanie Lp.14

3

4

5

Prosimy o informację czy w zakres ubezpieczonej
działalności
podmiotów
objętych
ochroną
ubezpieczeniową wchodzi działalność oczyszczalni
ścieków?
Prosimy o informację czy w zakres ubezpieczonej
działalności
podmiotów
objętych
ochroną
ubezpieczeniową wchodzi prowadzenie składowiska
odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję
czasowego magazynowania i składowania odpadów?
Jeżeli tak, to ile jest takich obiektów, jaka jest ich
powierzchnia, czy są to obiekty czynne oraz czy są tam
składowane odpady niebezpieczne, co znajduje się w
najbliższym sąsiedztwie?
Prosimy o informację czy w zakres ubezpieczonej
działalność podmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową
wchodzi
posiadanie/zarządzanie/administrowanie
sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji
odpadów? Jeżeli tak to ile jest tego typu obiektów i czy
odbywa się tam termiczna obróbka śmieci, co znajduje się
w najbliższym sąsiedztwie?

Zamawiający informuje, że działalność oczyszczalni ścieków
nie jest przedmiotem ubezpieczenia w niniejszym
postepowaniu.
Składowisko odpadów, PSZOK oraz działalność związana z
odzyskiwaniem, utylizowaniem, recyklingierm, spalaniem
odpadów lub innym ich przetwarzaniem, nie są przedmiotem
ubezpieczenia w niniejszym postepowaniu.
Patrz również odpowiedź na pytanie Lp. 3 - Wyjaśnienia treści
SIWZ dn. 2019.10.09

Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 4 powyżej

6

Prosimy o akceptację definicji zgodnie z treścią:
„Osuwanie się ziemi – za osuwanie się ziemi uważa się
ruch ziemi na stokach, nie spowodowane działalnością
człowieka”.

Zamawiający informuje i dookreśla, że kiedy w zakresie mienia
od wszystkich ryzyk jest mowa o zapadaniu i osuwaniu się
ziemi to w ich rozumieniu wyłączone są szkody spowodowane
zapadaniem i osuwaniem się ziemi w wyniku działalności
człowieka.

7

Prosimy o akceptację definicji zgodnie z treścią:
„Zapadanie się ziemi – za zapadanie się ziemi uważa się
naturalne, niespowodowane działalnością człowieka
obniżenie terenu powstałe przez próżnię w strukturze
ziemi”.

Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 6 powyżej
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8

9
10

11

Prosimy o potwierdzenie, że imprezy organizowane przez
Zamawiającego to imprezy nie mające charakteru imprez
lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów
motorowych
(wodnych,
motocyklowych,
samochodowych) i innych sportów ekstremalnych.
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający posiada linie
napowietrzne energetyczne
Jeżeli tak to czy znajdują się nie dalej niż 500 m od
ubezpieczonego mienia zawartego w SIWZ.

Proszę o informację, czy wskazany obecnie zakres
ochrony OC, w tym sumy gwarancyjne i franszyzy są
tożsame z posiadanym dotychczas przez Zamawiającego
ubezpieczeniem. Jeśli nie, prosimy o wskazanie różnic.

Zamawiający informuje i potwierdza, że imprezy organizowane
przez Zamawiającego to imprezy nie mające charakteru imprez
lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych
(wodnych, motocyklowych, samochodowych) i innych sportów
ekstremalnych.
Zamawiający nie posiada linii napowietrznych energetycznych.
Nie dotyczy.
Zakres ubezpieczenia uległ niewielkim zmianom. SIWZ została
zmodyfikowana. W części I zamówienia podstawowa suma
gwarancyjna została obniżona z 3 mln zł do 1 mln zł, III część
zamówienia – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
nadwyżkowej suma gwarancyjna podstawowa 2 mln zł
Więcej informacji patrz:
http://bip.powiatobornicki.pl/zamowienia/pokaz/162
Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotem
niniejszego postępowania nie jest analiza dotychczasowych
ubezpieczeń Zamawiającego .

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

12

Prosimy w punkcie 3: odpowiedzialność cywilną za
szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez
jego zanieczyszczenie o zmniejszenie limitu do wysokości
200.000,00 zł

13

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód
powstałych w związku z prowadzeniem działalności
leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a
także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy
drobnych usług, jak zmiana opatrunku, szczepienie etc. )

14

Czy Powiat posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem
na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, to prosimy o
potwierdzenie, że będą wyłączone z ochrony w OC
działalności
lub
uzupełnienie
informacji
o
nieruchomościach (w jakim są stanie technicznym, czy
posiadają aktualne przeglądy, czy są pustostany – ile, rok
budowy, konstrukcja, remonty).

15

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku
naturalnym będzie objęta ochroną wyłącznie dla
wypadków nagłych, niespodziewanych i niezamierzonych
przez Ubezpieczonego.

Zmawiający potwierdza że OC za szkody w środowisku
naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe,
nieprzewidziane i niezamierzone.

16

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wys. 200 tys. zł na
jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych podczas
pokazów sztucznych ogni.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści
SIWZ.

17

Odnośnie zapisu: „Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń
majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na
rachunek bankowy Zamawiającego bądź
poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu
stosownych uprawnień” – prosimy o potwierdzenie, że
zapis ten nie dotyczy ubezpieczenia OC (specyfiką tego
ubezpieczenia jest wypłata odszkodowania
poszkodowanemu, a nie Zamawiającemu – sprawcy
szkody).

Zamawiający potwierdza, że zapis „Wypłaty odszkodowań z
ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę
na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego,
jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień” nie
dotyczy ubezpieczenia OC.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści
SIWZ.
Zamawiający informuje i potwierdza, że zakres ochrony
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie
obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem
działalności
leczniczej,
medycznej,
badawczej,
farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych
(nie dotyczy drobnych usług, jak zmiana opatrunku, szczepienie
etc. )
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną jedyny budynek
przeznaczony na cele mieszkalne to budynek mieszkalnosocjalny znajdujący się w lokalizacji Oborniki, Kowanówko,
Miłowody 2.
Budynek w złym stanie technicznym. ¼ budynku zamieszkała.
Brak aktualnych przeglądów. Opis budynku znajduje się w Zał.
8 do SIWZ.
W przyszłości budynek będzie prawdopodobnie przeznaczony
do sprzedaży.
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18

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą
objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem,
składowaniem, przetwarzaniem materiałów
wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowowyburzeniowych metodą wybuchową.

19

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej jeżeli OWU wykonawcy
wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające
odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one
zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do
zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

20

21

22

23

24

25

Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji,
współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym
imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo –
rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych,
niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu
organizatora imprez masowych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o
wprowadzenie możliwości zastosowania przez
Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie
nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w
każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w
ramach OC za szkody z tytułu
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez
oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej –
w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki,
obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych,
motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych
rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w
celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z
aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do
których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze
spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza
wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem,
wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki
bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting,
canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur,
kitesurfing.
Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy
o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte
ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione
minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń
przeciwpożarowych określone w obowiązujących
przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą
objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez
Ubezpieczonego umownego zwiększenia
odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie
obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia
odpowiedzialności osoby trzeciej.
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie
obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt.
wykonywania zawodu.
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w
stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały
zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron
(Zamawiającego i Wykonawcy).

Zamawiający informuje i potwierdza, że zakresem ochrony nie
będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem,
składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych,
prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą
wybuchową.
Zamawiający informuje i potwierdza, że w sprawach
nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie,
zastosowanie mają ogólne
lub szczególne warunki
ubezpieczenia wybranego Wykonawcy. Tylko takie zapisy
ogólnych
lub szczególnych warunków ubezpieczenia
wybranego Wykonawcy uznaje się za dozwolone, które nie są
sprzeczne z warunkami określonymi w SIWZ i umowie

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści
SIWZ.

Zamawiający
informuje i potwierdza,
że ochrona
ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez, nie
dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych,
lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako
sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia
maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną
zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie
dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na
nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami,
nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna,
speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach
górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie),
le parkur, kitesurfing
Zamawiający informuje, że Powiat wraz z jednostkami
organizacyjnymi co do zasady przestrzegają obowiązujących
przepisów prawa, w tym wskazanych w pytaniu Lp. 22.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści
SIWZ.
Zamawiający informuje i potwierdza, że zakresem ochrony nie
będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez
Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności
poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących
przepisów.
Zamawiający potwierdza i dookreśla, że zakres ubezpieczenia
oc działalności nie obejmuje ryzyk ubezpieczanych w ramach
systemu ubezpieczeń obowiązkowych
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w załącznikach
nr 6, 6a, 6b do SIWZ (wzory umów, §4), warunkiem dokonania
zmian w umowach jest m.in. złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę wraz ze
sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy, czyli wymagana
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jest zawsze zgody obu stron.

26

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą
objęte szkody polegające na przeniesieniu choroby
Creutzfeldta- Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte
szkody polegające na przeniesieniu choroby CreutzfeldtaJacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

27

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie
będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem
jednostkami służby zdrowia.

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie będzie
obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami
służby zdrowia.

28

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje
zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych jednostki podległe

Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje
zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki
podległe.

29

Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w
wysokości 300 zł.

Zamawiający nie wyraża zgody na akceptację udziału własnego
w OC dróg w wysokości 300 zł.

30

Prosimy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na
remonty dróg, chodników.

Zamawiający informuje, że budżet na kolejny rok jest w trakcie
ustaleń i zatwierdzeń. Na chwilę obecną nie jest w stanie podać
rzeczywistej kwoty, jaka zostanie przeznaczona na remonty
dróg i chodników. Aktualnie w projekcie jest ok. 600 000 zł na
zakup materiałów potrzebnych do remontów wykonywanych
siłami własnymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w
Obornikach. Co do remontów wykonywanych przez podmioty
zewnętrzne w tym ramach procedur Pzp - brak informacji

31

Prosimy o zmianę zapisu w „zakresie terytorialnym” z
podróży zagranicznych i wycieczek na podróży
służbowych celem uczestnictwa w targach, szkoleniach,
sympozjach itp. oraz wymiany dzieci i młodzieży w
ramach programów międzynarodowych.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści
SIWZ

32

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez
ochroną będą objęte pokazy sztucznych ogni wyłącznie w
sytuacji, gdy przeprowadzane będą przez podmioty
profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Zamawiający potwierdza i dookreśla, że w OC organizatora
imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu,
pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w
sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty
profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

33

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora
imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone
przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o
ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można
przypisać za nie winę Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający
nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na
jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić
odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.

Zamawiający informuje, że w zakresie OC organizatora imprez
ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków
rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę
Ubezpieczonym.

33

W pkt. 1 (przedmiot ubezpieczenia) prosimy o zmianę
zapisu dotyczącego zwrotu kosztów w celu zapobieżenia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów... przez dodanie
zapisu "w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego".

Zamawiający informuje, że w SIWZ w pkt.1 (przedmiot
ubezpieczenia) jest zapis:
„1) zwrotu poniesionych po wystąpieniu wypadku
ubezpieczeniowego kosztów działań mających na celu
zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów……. „
w związku z tym nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

34

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie
będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem
jednostkami służby zdrowia.

Zamawiający potwierdza i dookreśla, że zakres ubezpieczenia
nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzeniem
jednostkami służby zdrowia.

35

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód
powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem,
zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub

Zamawiający potwierdza i dookreśla, że zakres ubezpieczenia
nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w
związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarzadzaniem oraz
administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a
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składowiskiem odpadów a także w związku z
prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem,
spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub
jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

także w związku z prowadzeniem działalności związanej z
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów
lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

36

Prosimy o potwierdzenie, że fakultatywne rozszerzenie
zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie nie
obejmuje OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

Zamawiający potwierdza, że fakultatywne rozszerzenie zakresu
ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie nie obejmuje OC
z tytułu wykonywania władzy publicznej

37

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń
odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i
Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte
w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy (m.in. do
czystych start finansowych czy władzy publicznej).

Zamawiający informuje i potwierdza, że w sprawach
nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie,
zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki
ubezpieczenia Wykonawcy. Tylko takie zapisy ogólnych lub
szczególnych warunków ubezpieczenia wybranego Wykonawcy
uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z warunkami
określonymi w SIWZ i umowie.

38

39

40

41

42

Prosimy o wykreślenie zapisu: Jeżeli ogólne lub
szczególne warunki ubezpieczenia określają w jakikolwiek
sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub
sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania
szkody wzrosło, albo też wymieniają przesłanki
pozwalające określić zagrożenie jako szczególne lub
istotne, to postanowienia takie nie mają zastosowania.
Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takiej sytuacji przez
wykonawcę prawa do jednostronnego wypowiedzenia
umowy ubezpieczenia, jak również groźby w postaci
natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej.
Zamiast takiego rodzaju postanowień zastosowanie mają
odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego
dotyczące umowy ubezpieczenia.
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony
ubezpieczeniowej nie będą obejmowane szkody
wyrządzone umyślnie w związku z wykonywaniem
władzy publicznej.
Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art.
29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko
czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w
zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta
ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej
działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o
pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na
podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy
o pracę?
Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym
pytaniu uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu
stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo
zamówień publicznych.
Prosimy o odstąpienie od stosowania kar umownych
przewidzianych w razie braku stosowania się do zapisów
art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści
SIWZ.

Zamawiający
potwierdza,
że
rozszerzenie
zakresu
ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie nie obejmuje OC
z tytułu wykonywania władzy publicznej

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści
SIWZ.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści
SIWZ.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści
SIWZ.

W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych
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43

44

W odniesieniu do kosztów odbudowy wynikających z
zabytkowego charakteru mienia – prosimy o
potwierdzenie, że koszty te pokrywane będą w ramach
sumy ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o
wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego rodzaju
kosztów w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego
akceptowalnego dla Zamawiającego.
Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych
inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego
Zamówienia, które byłyby objęte ochroną
ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w
SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej
wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia
jej realizacji.

Zamawiający dookreśla, że w odniesieniu do kosztów
odbudowy wynikających z zabytkowego charakteru mienia –
koszty te pokrywane będą w ramach sumy ubezpieczenia (z
uwzględnieniem klauzul dodatkowych opisanych w SIWZ).

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada
wykazu inwestycji jakie będą przeprowadzane przez najbliższe
3 lata.
Zamawiający informuje, że Powiat Obornicki wraz z
jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów
prawa w tym wskazanych w pytaniu l.p 45.
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 Powiat Obornicki wraz z
jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów
prawa w tym wskazanych w pytaniu l.p 46.
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 Powiat Obornicki wraz z
jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów
prawa w tym wskazanych w pytaniu l.p 47.
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)

45

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone
do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie
stosownie do aktualnego przeznaczenia.
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków
nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem
przyczyny.

46

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone
do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym
przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co
potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem
przyczyny.

47

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia
przeciwpożarowych zastosowane w miejscach
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami
oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem
przyczyny.

48

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały
zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji. W przypadku
odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie
przedmiotowych lokalizacji wraz z określeniem przyczyny
ich wyłączenia z eksploatacji oraz planowaną datą
przywrócenia do eksploatacji.

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada
budynków
wyłączonych z eksploatacji. Patrz również
odpowiedzi na pytania Lp. 2

49

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe
pytanie prosimy o informacje czy w przedmiotowych
lokalizacjach odcięte zostały wszelkie media.

Nie dotyczy

50

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały
zgłoszone budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki lub
wyburzenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej
prosimy o wskazanie przedmiotowych lokalizacji oraz
zawężenie zakresu ubezpieczenia dla tych lokalizacji do
FLEXA.

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zostały
zgłoszone budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki lub
wyburzenia

51

Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka
organizacyjna przetwarza, utylizuje lub odzyskuje odpady?

Zamawiający informuje, że jednostki uwzględnione w
postępowaniu przetargowym nie przetwarzają, nie utylizują i
nie odzyskują odpadów.
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Czy w trakcie okresu ubezpieczenia Zamawiający
zamierza rozpocząć działalność polegającą na
przetwarzaniu, utylizowaniu lub odzyskiwaniu odpadów?

Zamawiający nie zamierza rozpocząć działalność polegającą na
przetwarzaniu, utylizowaniu lub odzyskiwaniu odpadów.

53

Prosimy o potwierdzenie, że dla ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk zastosowanie mają
wyłączenie odpowiedzialności Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza i dookreśla, że w sprawach
nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie,
zastosowanie mają ogólne
lub szczególne warunki
ubezpieczenia Wykonawcy.
Tylko takie zapisy ogólnych lub szczególnych warunków
ubezpieczenia wybranego Wykonawcy uznaje się za
dozwolone, które nie są sprzeczne z warunkami określonymi w
SIWZ i umowie.

54

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia
ryzyka z eksploatacji w wysokości 500 000 zł lub innej
akceptowalnej.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści
SIWZ.

52

55

56

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia
nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny)
związane z działalnością polegającą na segregacji/
spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowały
takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej
tam działalności i samych obiektów (konstrukcja,
zabezpieczenia, wartość),
Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów dotyczących
katastrofy budowlanej:
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są
szkody:
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących
w tracie przebudowy lub remontu wymagającego
uzyskania pozwolenia na budowę;
2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów
nośnych w ich podporach;
3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

57

Katastrofa budowlana – prosimy o wyłącznie z zakresu
ochrony obiektów w złym lub awaryjnym stanie
technicznym.

58

Katastrofa budowlana - prosimy o wyłącznie z zakresu
ochrony szkód powstałych wskutek realizacji w obiekcie
prac remontowo-budowlanych naruszających konstrukcję
nośną obiektu lub dachu.

59

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w
zawartych umowach wymagać będą zgody obu stron Zamawiającego i Wykonawcy.

60

Prosimy o potwierdzenie że postanowienia OWU
ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność
Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich
sytuacje zostały wprost włączone do zakresu
ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie
ubezpieczenia

61

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie iż intencją
zamawiającego dla sprzętu elektronicznego nie było
objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń
np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych,
działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w
wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są
jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z
działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu
odpadów.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści
SIWZ.
Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w
SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne
lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści
SIWZ.
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści
SIWZ.
Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w
SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne
lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w załącznikach
nr 6, 6a, 6b do SIWZ (wzory umów, §4), warunkiem dokonania
zmian w umowach jest m.in. złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę wraz ze
sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy, czyli wymagana
jest zawsze zgody obu stron
Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w
SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne
lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
Tylko takie zapisy ogólnych lub szczególnych warunków
ubezpieczenia wybranego Wykonawcy uznaje się za
dozwolone, które nie są sprzeczne z warunkami określonymi w
SIWZ i umowie.
Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego został określony
w SIWZ i obejmuje miedzy innymi:
„Wszystkie straty materialne (uszkodzenie, zniszczenie lub
utrata) w przedmiocie ubezpieczenia, o ile nie są wyraźnie
wyłączone ….,”
Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych
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62

63

radioaktywnego. Zapisy dotyczące zakresu ubezpieczenia
dla sprzętu elektronicznego bez
wskazania wyłączeń
powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące
możliwość złożenia oferty.
Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie
określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i
rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także
powodzi. prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą
miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w
SIWZ.
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia
oddzielnych polis dla Powiatu i jednostek
organizacyjnych będą obowiązywały wspólne limity
odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia
zgłoszonego na pierwsze ryzyko.

w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają
ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza i dookreśla, że do Umowy będą miały
zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ
Zamawiający potwierdza i dookreśla, że w przypadku
wystawienia oddzielnych polis dla Powiatu
i jednostek
organizacyjnych będą obowiązywały wspólne limity
odpowiedzialności
oraz
sumy
ubezpieczenia
mienia
zgłoszonego w systemie pierwszego ryzyko
Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz budowli
znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ. W ubezpieczeniu
mienia od wszystkich ryzyk nie zostały wykazane drogi, mosty i
wiadukty.

64

Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do
ubezpieczenia drogi, mosty i wiadukty?

65

W przypadku potwierdzenia na pytanie nr 23 prosimy o
udostępnienie wykazu mostów i wiaduktów z wskazaniem
lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł
poszczególnej budowli.

Nie dotyczy

66

Prosimy o potwierdzenie, że kradzież zwykła nie dotyczy
wartości pieniężnych.

Zamawiający potwierdza że kradzież zwykła nie dotyczy
wartości pieniężnych

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie
są objęte napowietrzne sieci energetyczne, znajdujące się
w odległości większej niż 1 000 m od lokalizacji
zgłoszonych do ubezpieczenia.
Prosimy o potwierdzenie, że szkody polegające na lub
powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub
skażenia substancją biologiczną lub chemiczną są
wyłączone z ochrony, chyba że powstały one w
ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie
wyłączonego z zakresu ubezpieczenia

Zamawiający potwierdza i dookreśla, że ochroną
ubezpieczeniową nie są objęte napowietrzne sieci energetyczne,
znajdujące się w odległości większej niż 1 000 m od lokalizacji
zgłoszonych do ubezpieczenia.

Prosimy o zmianę terminu otwarcia oferty na dzień 17-102019 r

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został
przesunięty na dzień 17.10.2019 r., godz. 13:15

67

68

69.

Zamawiający potwierdza i dookreśla, że szkody polegające na
lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia
substancją biologiczną lub chemiczną są wyłączone z ochrony,
chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek
innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia

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