Powiat Niżański
Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, tel. (15) 841-20-57, fax. (15) 841-27-00
http://www.powiat-nisko.pl , e-mail: poczta@powiat-nisko.pl

Nisko, dnia 14 października 2019 r.
GM.272.44.2019.I

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ
dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu
Niżańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi”.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na w/w zamówienie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) poniżej informuję
o pytaniach jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.
L.p.

Pytanie

Odpowiedź

Prosimy o potwierdzenie iz w sprawach
nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą
miały zapisy owu wykonującego zamowienie, a
w szczegolnosci ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialnosci

Zamawiający potwierdza, ze w sprawach
nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie
mają OWU Wykonawcy

2.

Proszę o potwierdzenie, ze jezeli OWU
wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające
bądz
ograniczające
odpowiedzialnosc
ubezpieczyciela to mają one zastosowanie,
chyba, ze Zamawiający wprost włączył je do
zakresu ubezpieczenia w SIWZ

Zamawiający potwierdza, ze w sprawach
nieuregulowanych zastosowanie mają zapisy
OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia
od wszystkich ryzyk Zamawiający okreslił
zamknięty katalog wyłączen i tylko one mają
zastosowanie.
W
pozostałych
ubezpieczeniach opisanych w częsci I
obowiązują wyłączenia okreslone w OWU
Wykonawcow w takim zakresie w jakim nie
są sprzeczne z innymi zapisami SIWZ

3.

Czy majątek Powiatu był dotknięty ryzykiem
powodzi od 1996 roku? Jezeli tak proszę o
podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokosc
wypłaty wraz z franszyzami

Zamawiający informuje, ze na terenie
Powiatu Nizanskiego nie występowało
ryzyko powodzi

1.

i udziałem własnym jezeli takowy występował

4.

Prosimy o potwierdzenie iz zapadanie lub
osuwanie się ziemi w wyniku działania
człowieka tzw. man-made movements jest
wyłączone z zakresu

Zamawiający potwierdza, ze w pkt. 4.9.,
wyłączył z zakresu ubezpieczenia szkody
powstałe wskutek zapadania lub osuwania
się ziemi, gdy są to szkody powstałe w
związku z działalnoscią ludzką

Prosimy o wykaz budynkow nieuzytkowanych
zawierający następujące informacje:

Zamawiający informuje, ze większosc
informacji jest podana w załączniku nr 1c do
SIWZ zakładka 1

a/ adres
b/ wartosc
5.

c/ rok budowy
d/przeznaczenie
e/ konstrukcja
f/ stan techniczny
Prosimy
o
dokumentację
fotograficzną
poszczegolnych budynkow nieuzytkowanych
bądz o konstrukcji drewnianej

Zamawiający informuje, ze nie posiada
dokumentacji fotograficznej budynkow
nieuzytkowanych.
Zamawiający
moze
udostępnic Wykonawcy budynki do lustracji.
Zamawiający informuje, ze nie zgłasza do
ubezpieczania budynkow o konstrukcji
drewnianej

Prosimy o informację czy i jakie były szkody w
przeszłosci w budynkach nieuzytkowanych?

Zamawiający informuje, ze nie posiada
wiedzy na temat szkod na budynkach
nieuzytkowanych

Prosimy
o informację czy budynki
nieuzytkowane są ogrodzone, dozorowane? Jesli
tak, w jaki sposob?

Zamawiający
informuje,
nieuzytkowane przy ul.
ogrodzone

9.

Prosimy
o informację jaka jest odległosc
budynkow nieuzytkowanych od budynkow do
OSP lub PSP?

Zamawiający informuje, ze w Nisku znajduje
się Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej,
ktora od budynkow nieuzytkowanych
oddalona jest o ok 4 km

10.

Prosimy
o informację czy w budynki
nieuzytkowane są na bieząco konserwowane
wszystkie instalacje?

Zamawiający informuje, ze w budynkach
nieuzytkowanych nie są dokonywane
przeglądy, gdyz ze względu na charakter
budynkow nie są one wymagane

Prosimy
o informację czy w budynkach
nieuzytkowanych
wszystkie
maszyny,
urządzenia są odłączone od zrodła zasilania?

Zamawiający informuje, ze w budynkach
nieuzytkowanych nie są przechowywane
maszyny i urządzenia

Prosimy
o
nieuzytkowane
zabytkow?

budynki
rejestru

Zamawiający
informuje,
ze
budynki
nieuzytkowane nie są wpisane do rejestru
zabytkow

Prosimy o informację od kiedy Powiat jest w
posiadaniu budynkow nieuzytkowanych?

Zamawiający informuje, ze nie zna dokładnej
daty od ktorej jest w posiadaniu budynkow

6.

7.

8.

11.

12.

13.

informację czy
są wpisane do

ze
budynki
Zurawiej są

nieuzytkowanych. Pozycje te od wielu lat
znajdują się w zasobach Powiatu
Prosimy o informację od kiedy budynki są
nieuzytkowane?

Zamawiający nie zna dokładnej daty od kiedy
budynki są nieuzytkowane

Prosimy o informację jakie jest otoczenie
budynkow nieuzytkowanych?

Zamawiający
nie
rozumie
intencji
pytającego, wymagałoby doprecyzowania
jakich danych dotyczących otoczenia
budynkow chce uzyskac pytający

Prosimy o informację co Powiat zamierza zrobic
z budynkami nieuzytkowanymi ? Czy jest
okreslony jakis cel?

Zamawiający informuje, ze na chwilę obecną
nie
ma
sprecyzowanego
celu
dla
przeznaczenia
dla
budynkow
nieuzytkowanych

17.

Prosimy o informację czy budynki są
przeznaczone do remontu lub rozbiorki? Jesli
takowe istnieją prosimy o wyłączenie ich z
ochrony

Zamawiający informuje, ze nie zgłasza do
ubezpieczenia budynkow przeznaczonych do
rozbiorki

18.

Prosimy o informację czy w okresie trwania
umowy ubezpieczenia Powiat planuje wyłączyc
z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle?
Jesli tak, nalezy wskazac ktore i jaka jest ich
wartosc?

Zamawiający informuje, ze na chwilę obecną
nie planuje wyłączenia z eksploatacji
ządnego z budynkow

19.

Prosimy o informację czy wszystkie budynki
zgłoszone
do
ubezpieczenia
posiadają
pozwolenie na uzytkowanie stosownie do
aktualnego przeznaczenia. Jesli nie, nalezy
wskazac budynki nieposiadające takiego
pozwolenia wraz z okresleniem przyczyny.

Zamawiający potwierdza, ze wszystkie
budynki uzytkowane są wykorzystywane
zgodnie z przepisami prawa i ich
przeznaczeniem

20.

Prosimy o potwierdzenie iz przedmiotowym
ubezpieczenie w zakresie AR nie są objęte drogi
publiczne oraz mosty

Zamawiający potwierdza, ze nie zgłasza do
ubezpieczenia drog publicznych i mostow

21.

Poprosimy o dokumentację fotograficzną
budynkow drewnianych oraz starszych niz 50
lat

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie
w wyjasnieniach do pytania nr 6
Zamawiający informuje, ze nie zgłasza do
ubezpieczenia instalacji solarnych

22.

Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje
solarne lub fotowoltaiczne, jesli tak, proszę o
podanie łącznej wartosci przyjętej do
ubezpieczenia, daty instalacji oraz czy są
serwisowane i na gwarancji

23.

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem
ubezpieczenia nie są objęte hale namiotowych
ani mienie znajdujące się w halach
namiotowych.

Zamawiający potwierdza, ze nie zgłasza do
ubezpieczania hali namiotowych

24.

Prosimy o potwierdzenie, iz Powiat oraz społki
zalezne objęte przedmiotowym zapytanie nie
prowadzą recyklingu oraz przedmiotem
ubezpieczenia nie są „stacje” recyklingu

Zamawiający potwierdza, ze przedmiotem
ubezpieczenia nie będzie objęta działalnosc
związana z recyklingiem

14.

15.

16.

Prosimy o okreslenie PML
25.

L.p.

Zamawiający informuje, ze PML wynosi ok
11 500 000 zł i dotyczy kompleksu
budynkow przy ul. Sandomierskiej 10 wraz z
wyposazeniem nalezącego do Regionalnego
Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

Pytanie

Odpowiedź

Wykreslenie zapisu w ubezpieczeniu autocasco

Zamawiający dokonuje zmiany tresci SIWZ w
Załączniku nr 1b do SIWZ w pkt 2.1.3. w
zapisie Uwaga 2, ktory otrzymuje brzmienie:

Uwaga 2: obowiązkowe ubezpieczenie OC
posiadaczy
pojazdow
mechanicznych
obejmowac moze rowniez pojazdy, w stosunku
do ktorych orzeczono przepadek na rzecz
zamawiającego. Początek okresu ubezpieczenia:
od dnia wydania przez sąd nieprawomocnego
postanowienia o przeniesienia własnosci
pojazdu na Powiat Nizanski w drodze
przepadku.
Pierwsza rata składki za
ubezpieczenie OC pojazdu z przepadku płatna
będzie w terminie nie wczesniejszym niz 30 dni
od
daty
wystawienia
dokumentu
ubezpieczeniowego. Rozliczenie składki za
niewykorzystany okres ubezpieczenia w
przypadku likwidacji pojazdu (złomowania)
następowac będzie według zasady „co do dnia”,
za faktyczny okres ochrony, według wzoru
wskazanego w umowie w sprawie zamowienia.

Uwaga 2: obowiązkowe ubezpieczenie OC
posiadaczy
pojazdow
mechanicznych
obejmowac moze rowniez pojazdy, w
stosunku do ktorych orzeczono przepadek
na rzecz zamawiającego. Początek okresu
ubezpieczenia: od dnia zgłoszenia do
ubezpieczyciela. Pierwsza rata składki za
ubezpieczenie OC pojazdu z przepadku
płatna będzie w terminie nie wczesniejszym
niz 30 dni od daty wystawienia dokumentu
ubezpieczeniowego. Rozliczenie składki za
niewykorzystany okres ubezpieczenia w
przypadku likwidacji pojazdu (złomowania)
następowac będzie według zasady „co do
dnia”, za faktyczny okres ochrony, według
wzoru wskazanego w umowie w sprawie
zamowienia.

1.

I zastąpienie ponizszym zapisem:

Uwaga 2: obowiązkowe ubezpieczenie OC
posiadaczy
pojazdow
mechanicznych
obejmowac moze rowniez pojazdy, w stosunku
do ktorych orzeczono przepadek na rzecz
zamawiającego. Początek okresu ubezpieczenia:
od dnia zgłoszenia do ubezpieczyciela. Pierwsza
rata składki za ubezpieczenie OC pojazdu z
przepadku płatna będzie w terminie nie
wczesniejszym niz 30 dni od daty wystawienia
dokumentu ubezpieczeniowego. Rozliczenie
składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia
w przypadku likwidacji pojazdu (złomowania)
następowac będzie według zasady „co do dnia”,
za faktyczny okres ochrony, według wzoru
wskazanego w umowie w sprawie zamowienia.

Wykreslenie zapisu w ubezpieczeniu autocasco

punkt

2.3.4.

z

Rozszerzenie
zakresu
ubezpieczenia
o
uszkodzenia mechanizmow silnika na skutek
zassania cieczy – limit odpowiedzialnosci
wynosi 5 000,00 zł na wszystkie pojazdy łącznie
w kazdym okresie ubezpieczenia.

2.

Wykreslenie zapisu w ubezpieczeniu autocasco
Zakres terytorialny: RP, pozostałe kraje
europejskie oraz kraje systemu Zielonej Karty
poza Europą, z wyłączeniem – tylko w zakresie
ryzyka kradziezy pojazdu - terytorium Rosji,
Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.
3.
I zastąpienie ponizszym zapisem:
Zakres terytorialny Europa, przy czym na
terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Albanii i
Mołdawii ubezpieczenie nie obejmuje działania
osob trzecich oraz zdarzen polegających na
utracie pojazdu lub jego częsci w wyniku
kradziezy.

4.

L.p.

1.

2.

Zamawiający wykresla
załącznika nr 1b

Zamawiający dokonuje zmiany tresci SIWZ w
załączniku nr 1b w pkt. 2.3.9., ktory
otrzymuje brzmienie:
2.3.9.Zakres terytorialny: RP i Europa z
wyłączeniem szkod powstałych w wyniku
pozaru, wybuchu, działania czynnika
termicznego lub chemicznego pochodzącego
z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradziezy
pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradziezy
jego wyposazenia podstawowego lub
dodatkowego, działania osob trzecich
powstałych na terytorium Rosji, Białorusi,
Ukrainy i Mołdawii i Albanii.

Prosimy o wykreslenie punktu dotyczącego
rozszerzonego
odpłatnego
ubezpieczenia
assistance

Zamawiający dokonuje zmiany tresci SIWZ w
Załączniku nr 1b do SIWZ w pkt. 2.4.1., ktory
otrzymuje brzmienie:

I zastąpienie ponizszym zapisem:

2.4.1. Warunki ubezpieczenia, zakres
terytorialny
oraz
limity
pokrycia
poszczegolnych swiadczen i usług zgodnie z
najszerszym wariantem OWU assistance
danego ubezpieczyciela

Warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz
limity pokrycia poszczegolnych swiadczen i
usług zgodnie z najszerszym wariantem OWU
assistance danego ubezpieczyciela.

Zamawiający
wykresla
z
ubezpieczenia pkt. 2.4.2. i 2.4.3.

warunkow

Pytanie

Odpowiedź

Prosimy o mozliwosc ubezpieczenia na ryzykach
nazwanych mienia ubezpieczonego w systemie
pierwszego ryzyko.

Zamawiający nie dokonuje zmiany tresci
SIWZ w zapytywanym zakresie

Czy przedmiotem ubezpieczenia są powierzone
mieszkancom:

Zamawiający informuje, ze przedmiotem
ubezpieczenia nie jest i nie będzie mienie
powierzone mieszkancom

a) instalacje solarne i fotowoltaiczne,

b) oczyszczalnie przydomowe i pompy ciepła,
c) sprzęt elektroniczny nie wykazany w ryzyku
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ?

3.

Prosimy o informację czy w ramach
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
zostają zgłoszone mosty, przepusty, wiadukty i
pomosty drewniane ?

Zamawiający informuje, ze nie zgłasza do
ubezpieczania mienia od wszystkich ryzyk
mostow przepustow, wiaduktow, pomostow
drewnianych

Jesli tak to proszę o podanie liczby, wskazanie
ich lokalizacji oraz jednostkowych sum
ubezpieczenia

4.

Prosimy o informację czy wsrod zgłoszonych do
ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli
znajduje się mienie w postaci budowli
hydrotechnicznych (tj. nabrzeza, mola, tamy,
groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i
mienie na nich się znajdujące) ?

Zamawiający potwierdza, ze nie zgłasza do
ubezpieczenia budowli hydrotechnicznych

Czy
Zamawiający
posiada/zarządza/administruje wysypiskiem
smieci i/lub zakładem utylizacji odpadow? Jezeli
tak to proszę o podanie ponizszych informacji:

Zamawiający potwierdza, ze nie zajmuje się
działalnoscią związaną z zarzadzaniem
wysypiskiem smieci

a) gdzie się znajduje – proszę podac adres
5.

b) od kiedy funkcjonuje
c) na jak duzym obszarze się znajduje
d) czy planowane jest jego zamknięcie, jezeli tak
to kiedy
e) co znajduje się w najblizszym sąsiedztwie
wysypiska ?

6.

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się
starodruki lub inkunabuły ?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na
powyzsze pytanie prosimy o uzupełnienie
następujących informacji:
a) łączna ilosc starodrukow i inkunabułow

7.

b) wartosc
inkunabułu

najdrozszego

starodruku

lub

c) prosimy o wskazanie lokalizacji, w ktorych
znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
d) prosimy o dokładny opis zabezpieczen
przeciwpozarowych i przeciwkradziezowych w
ww. miejscach ubezpieczenia.

Zmawiający potwierdza, ze nie zgłasza do
ubezpieczania starodrukow i inkunabułow

8.

Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z
eksploatacji/uzytkowania,
(pustostany)
przeznaczone do rozbiorki lub wyburzenia ?

Zamawiający okreslił w Załączniku nr 1c
zakłądka 1 budynki nieuzytkowane. Zaden ze
zgłoszonych do ubezpieczenia budynkow nie
jest przeznaczony do rozbiorki

Czy Zamawiający wyraza zgodę na wyłączenie z
ubezpieczenia budynkow wyłączonych z
eksploatacji/uzytkowania (pustostany) lub
zawęzenie zakresu ochrony dla mienia
wyłączonego z eksploatacji/uzytkowania do
zakresu FLEXA (ogien i inne zdarzenia losowe) ?

Zamawiający wyraza zgodę na ubezpieczenie
budynkow nieuzytkowanych w zakresie
podstawowym, w związku z powyzszym
dokonuje zmiany tresci SIWZ dodając punkt
5.71. o brzmieniu:

9.

5.71. Zakres ubezpieczenia dla budynkow
nieuzytkowanych zostaje organiczny do
ryzyk podstawowych (ogien, uderzenie
pioruna,
wybuch,
uderzenie
statku
powietrznego)
Jednoczesnie
zmienia
się
punktacja
rozszerzen dla ubezpieczenia mienia od
kradziezy, ktora rozpoczynac się będzie od
pkt 5.72.

10.

Wnioskujemy o ubezpieczenie budynkow
starszych niz 50 lat w wartosci rzeczywistej (tj.
WO mienia pomniejszona o zuzycie techniczne).

Zamawiający nie dokonuje zmiany tresci
SIWZ w zapytywanym zakresie.
Zamawiający potwierdza, wszystkie budynki
uzytkowane przechodzą przeglądy zgodnie z
przepisami prawa

11.

Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie budynki
zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje
poddawane
są
regularnym
przeglądom
wynikającym
z
przepisow
prawa,
co
potwierdzone jest kazdorazowo pisemnym
protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o
wskazanie
budynkow
niespełniających
powyzszego warunku wraz z okresleniem
przyczyny

Zamawiający potwierdza, ze zabezpieczenia
przeciwpozarowe
w
budynkach
uzytkowanych są zgodne z przepisami prawa

12.

Prosimy o potwierdzenie, ze zabezpieczenia
przeciwpozarowe zastosowane w miejscach
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi
przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i
badania; w przeciwnym wypadku prosimy o
wskazanie
lokalizacji
niespełniających
powyzszego warunku wraz z okresleniem
przyczyny
Ktore z budynkow znajdują się pod nadzorem
konserwatora zabytkow ? Prosimy o podanie ich
wartosci.

Zamawiający informuje, ze nie zgłasza do
ubezpieczenia budynkow pod nadzorem
konserwatora zabytkow

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki,
budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na
uzytkowanie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa

Zamawiający potwierdza, ze budynki
uzytkowane są zgodnie z ich przeznaczeniem

13.

14.

Czy w ktorymkolwiek obiekcie zgłoszonym do
ubezpieczenia
znajduje
się
zadaszenie
namiotowe, (łukowe, balonowe) ?

Zamawiający informuje, ze nie zgłosił do
ubezpieczenia obiektu z zadaszeniem
namiotowym

Proszę o informacje czy w ciągu 3 najblizszych
lat Zamawiający planuje jakies inwestycje, jezeli
tak to czego one dotyczą, jaka jest ich
szacunkowa wartosc

Zamawiający informuje, ze wszystkie
inwestycje są ujęte w wieloletnich
prognozach finansowych ujętych w uchwale
budzetowej, ktora jest ogolnie odstępna na
Biuletynie Informacji Publicznej

17.

W odniesieniu do szkod powstałych podczas
pokazow sztucznych ogni (w OC z tytułu
organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, ze
pokaz jest organizowany przez firmę
profesjonalnie zajmującą się organizowaniem
takich pokazow.

Zamawiający potwierdza, ze ewentualne
pokazy
sztucznych
ogni
będą
przeprowadzane przez profesjonalne firmy.

Zamawiający nie dokonuje zmiany tresci
SIWZ w zapytywanym zakresie.

18.

Czy
Zamawiający
wyraza
zgodę
na
wprowadzenie limitu w odpowiedzialnosci
cywilnej
za
szkody
w
związku
z
przeprowadzaniem pokazow sztucznych ogni w
wysokosci 50 000 zł na jedno i na wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

19.

Prosimy
o
potwierdzenie,
ze
zakres
ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez
nie obejmuje szkod związanych z organizacją
imprez związanych ze sportami motorowymi,
motoro-wodnymi, lotniczymi, a takze imprez,
gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej
prędkosci.

Zamawiający potwierdza, ze nie wymaga
ochrony dla ubezpieczenia OC z tytułu
organizowania imprez nie obejmuje szkod
związanych z organizacją imprez związanych
ze sportami motorowymi, motoro-wodnymi,
lotniczymi

Prosimy o potwierdzenie ze ochroną
ubezpieczeniową w ramach OC organizatora
imprez nie będą objęte imprezy ekstremalne,
rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka
uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych
wrazen, związane z aktywnoscią fizyczną
zagrazającą zdrowiu i zyciu zgodnie z definicją
ponizej:

Zamawiający
potwierdza,
ochroną
ubezpieczeniową w ramach OC organizatora
imprez nie będą objęte imprezy ekstremalne

15.

16.

20.

sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i
motorowodne (tj. sporty, ktorych nie mozna
uprawiac bez silnika stosowanego jako
bezposredni napęd lub jako siła pociągowa),
lotnicze
(szybownictwo,
baloniarstwo,
spadochroniarstwo,
lotniarstwo,
paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie
ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka
skalna, rafting i wszystkie jego odmiany,
nurkowanie z uzyciem specjalistycznego
sprzętu,
zeglarstwo
morskie,
surfing,
kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub
snowboardzie poza oznakowanymi trasami
zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz
uczestniczenie w wyprawach do miejsc

charakteryzujących
się
ekstremalnymi
warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi

21.

22.

23.

24.

Prosimy o informację o stanie drog zgłoszonych
do ubezpieczenia OC

Zamawiający informuje, ze stan drog jest
dobry umozlwiający bezpieczne z nich
korzystanie

Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający
zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk drogi i mosty? Jezeli tak, to jaka jest ich
wartosc?

Zamawiający informuje, ze nie zgłasza do
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
drog i mostow.

Proszę o wskazanie,
ktorych jednostek
organizacyjnych dotyczą szkody wypłacone w
ubezpieczeniu mienia w latach 2016-2018r oraz
podanie przyczyny ich powstania z jednoczesną
informacją, czy Zamawiający wprowadził
adekwatne zabezpieczenia, aby takie szkody nie
wystąpiły w przyszłosci.

Zamawiający informuje, ze z zaswiadczenia
uzyskanego
od
dotychczasowego
ubezpieczyciela nie jest w stanie podac
dokładnych przyczyn wypłat odszkodowan.
Zamawiający potwierdza jednak, ze w
zestawieniu szkodowym zostały ujęte dane
wszystkich jednostek objętych zamowieniem

Czy
w
lokalizacjach
wskazanych
ubezpieczenia występowały powodzie
podtopienia w latach 1997- 2019?

do
lub

Zamawiający informuje, ze historycznie na
terenie Powiatu nie występowało ryzyko
powodzi

Prosimy o wskazanie mienia znajdującego się na
terenach zalewowych

Zamawiający informuje, ze według danych
znajdujących się na stronie hydroportal,
czesc terenu Powiatu jest zagrozona
wystąpieniem ryzyka powodzi, przy czym
nie dotyczy to terenow zamieszkałych, a
jedynie strefy przybrzeznej rzeki San

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert
na 22.10.2019r.

Zamawiający przesuwa termin składania
ofert na 22.10.2019, dokonując odpowiednie
zmiany tresci SIWZ

Pytanie

Odpowiedź

25.

26.

L.p.

Czy Zamawiający wyraza zgodę na zmianę
terminu realizacji zamowienia na:
od dnia 09.11.2019r. do dnia 08.11.2020 r., jezeli
nie to czy Zamawiający wyraza zgodę na
wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w
ponizszej tresci:
Klauzula wypowiedzenia umowy
1.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą, postanowien umowy
ubezpieczenia, w tym okreslonych we wniosku i
ogolnych
(szczegolnych)
warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, ze:
Kazda ze stron moze wypowiedziec umowę
ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec

Zamawiający nie dokonuje zmiany tresci
SIWZ w zapytywanym zakresie

pierwszego
lub
drugiego
okresu
rozliczeniowego,
z
zastrzezeniem,
ze
Ubezpieczyciel moze tego dokonac wyłącznie z
waznych powodow. Do waznych powodow
nalezą wyłącznie:
1.
przekroczenie wskaznika szkodowosci,
gdy szkodowosc rozumiana jako stosunek
rezerw oraz wypłaconych odszkodowan z tytułu
ubezpieczenia danego rodzaju do składki
przypisanej
z
tego
samego
rodzaju
ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony
udzielanej w pierwszym lub drugim okresie
rozliczeniowym, przekroczy 40%;
2.
niemoznosc
uzyskania
przez
Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla
jakichkolwiek ryzyk wskazanych
w Umowie Ubezpieczenia,
3.
znaczne pogorszenie finansowych lub
pozafinansowych warunkow reasekuracyjnych,
4.
zmiana
polityki
polegająca
na
wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego
segmentu Klientow lub danej grupy ryzyk
ubezpieczeniowych.

2.

3.

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie
nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie będą
miały
Ogolne
Warunki
Ubezpieczenia
Wykonawcy

Zamawiający potwierdza, ze w sprawach
nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie
mają OWU Wykonawcy

Prosimy o informacje czy mienie będące
przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w
związku z ubezpieczeniem odpowiedzialnosci
cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w
sposob
przewidziany
obowiązującymi
przepisami aktow prawnych w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, w szczegolnosci:

Zamawiający
potwierdza,
ze Powiat
przestrzega przepisy prawa i zabezpiecza
majątek zgodnie z prawem powszechnie
obowiązującym.

a) ustawą o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z pozn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z
pozn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U z 2010 r. Nr 109
poz. 719 z pozn. zm.)?

4.

Prosimy o informacje czy stanowiska pracy
spełniają wymagania dotyczące bezpieczenstwa

Zamawiający potwierdza, ze stanowiska
pracy są utrzymane zgodnie z przepisami
prawa.

i higieny pracy
w srodowisku pracy, w
szczegolnosci zapisane w:
ustawie w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczących bezpieczenstwa i higieny pracy,
związanych z mozliwoscią wystąpienia w
miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z
2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

5.

Prosimy o informacje czy obiekty budowlane są
uzytkowane i utrzymywane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010r.
Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy
Prawo Budowlane?

Zamawiający
informuje,
ze
obiekty
budowalne są uzytkowane i utrzymane
zgodnie z przepisami prawa

Prosimy o informacje czy obiekty budowlane
oraz wykorzystywane instalacje techniczne
podlegają regularnym przeglądom okresowym
stanu
technicznego
i/lub
dozorowi
technicznemu,
wykonywanym
przez
uprawnione podmioty? Czy w protokołach z
dokonanych przeglądow nie stwierdzono
zastrzezen warunkujących ich uzytkowanie?

Zamawiający potwierdza, ze budynki
uzytkowane przechodzą przeglądy stanu
technicznego zgodnie z przepisami prawa

W szczegolnosci przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatnosci do uzytkowania obiektu
budowlanego, estetyki obiektu budowlanego
oraz jego otoczenia;
6.

b) sprzętu przeciwpozarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e)
przewodow
kominowych
spalinowe, wentylacyjne);

(dymowe,

f) instalacji gazow medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpozarowa;
h) instalacji cisnieniowych;
i) urządzen dzwigowych.

7.

8.

9.

Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia
zostały od 1997r. dotknięte jakąkolwiek szkodą
powodziową

Zamawiający informuje, ze historycznie
majątek nalezący do Powiatu nie ucierpiał w
wyniku powodzi.

Czy ktorys z budynkow zgłoszonych do
ubezpieczenia jest pod opieką konserwatora
zabytkow lub jest wpisany do rejestru zabytkow

Zamawiający informuje, ze nie zgłasza do
ubezpieczenia budynkow pod opieką
konserwatora zabytkow

Prosimy o wykreslenie obligatoryjnej klauzuli
konserwatorskiej
lub przeniesienie jej do
klauzul fakultatywnych

Zamawiający nie dokonuje zmiany tresci
SIWZ w zapytywanym zakresie

10.

Czy są wsrod budynkow zgłoszonych do
ubezpieczenia takie, ktore są wyłączone z
eksploatacji lub przeznaczone do rozbiorki. Jesli
tak- jak zabezpieczone są ww. obiekty, czy
posiadają stały dozor, alarm, odcięte media
(prąd, gaz)

Zamawiający informuje, ze w załączniku nr
1c
zakładka
1
wykazał
budynki
nieuzytkowane, w załączniku nr 7 wykazał
zabezpieczenia.
W
budynkach
nieuzytkowanych odłączone są media

11.

Prosimy o wykreslenie obligatoryjnej klauzuli
wyłączenia ryzyka z
eksploatacji lub
przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych

Zamawiający nie dokonuje zmiany tresci
SIWZ w zapytywanym zakresie

12.

Prosimy o informację czy na terenie Powiatu
Nizanskiego znajduje się składowisko odpadow
? Jesli tak, to czy zostało zgłoszone
do
ubezpieczenia ? I jaka jest suma ubezpieczenia
mienia na nim zlokalizowanego?

Zamawiający potwierdza, ze przedmiotem
ubezpieczenia nie jest i nie będzie wysypisko
smieci

Zamawiający potwierdza, ze przedmiotem
ubezpieczenia nie jest i nie będzie
sortowania smieci

13.

Prosimy o informację czy na terenie Powiatu
Nizanskiego znajduje się sortownia smieci Jesli
tak, to czy została zgłoszona do ubezpieczenia ?
I jaka jest suma ubezpieczenia mienia
zlokalizowanego pod jej adresem oraz jakie
zabezpieczenia
przeciwpozarowe
zostały
zastosowanej dla tej lokalizacji ?

Zamawiający potwierdza, ze przedmiotem
ubezpieczenia nie jest i nie będą dzieła sztuki

14.

Prosimy o potwierdzenie, ze do ubezpieczenia
nie zadeklarowano dzieł sztuki i eksponatow
muzealnych. Jezeli wsrod zgłoszonego do
ubezpieczenia mienia znajdują się działa sztuki i
eksponaty muzealne, prosimy o udostępnienie
wykazu mienia wraz z podaniem wartosci na
poszczegolne eksponaty oraz informacji o
zabezpieczeniach przeciwkradziezowych ww.
mienia
Czy
Zamawiający
wyraza
zgodę
na
wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od
wszystkich ryzyk oraz w ubezpieczeniu sprzętu
elektronicznego klauzuli wyłączającej ryzyka
cybernetyczne w brzmieniu:

Zamawiający nie dokonuje zmiany tresci
SIWZ w zapytywanym zakresie

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

15.

Niezaleznie od tresci jakichkolwiek innych
postanowien niniejszej Polisy lub jakichkolwiek
klauzul rozszerzających jej postanowienia
uzgadnia się, ze Ubezpieczyciel nie odpowiada
za jakiekolwiek szkody powstałe w danych
elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłocenie,
usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z
jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie
wyłącznie, spowodowanych przez wirusy
komputerowe lub inne oprogramowanie o
podobnym charakterze, lub wskutek działan
hakerow lub innych osob, polegających na
nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w

dane elektroniczne) oraz wynikające z nich
jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie
wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym
mieniu, utratę mozliwosci uzytkowania,
obnizenie funkcjonalnosci, utratę zysku będącą
następstwem zakłocenia bądz przerwy w
działalnosci, a takze koszty i nakłady dowolnego
rodzaju, niezaleznie od jakichkolwiek innych
powodow lub zdarzen, ktore przyczyniły się
rownoczesnie lub w dowolnej innej kolejnosci
do powstania szkod.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uwaza się fakty, koncepcje i
informacje w formie nadającej się do
komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za
pomocą
elektronicznych
i
elektromechanicznych
urządzen
do
przetwarzania
danych
lub
urządzen
elektronicznie
sterowanych
i
obejmują
oprogramowanie oraz inne zakodowane
instrukcje do przetwarzania i manipulowania
danymi lub do sterowania i obsługi takich
urządzen.
- wirus komputerowy uwaza się zestaw
szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji
bądz kod zawierający szereg nieautoryzowanych
instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod,
programowy bądz inny, ktory rozpowszechnia
się za pomocą dowolnego systemu lub sieci
komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują
m.in. „konie trojanskie”, „robaki” i „bomby
czasowe i logiczne”.

16.

W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o
szkody w najmowanych, dzierzawionych,
leasingowanych
rzeczach
ruchomych
i
nieruchomych prosimy o informacje co to za
mienie, a takze jaka jest jego wartosc?

Zamawiający nie posiada zestawienia jaki
majątek jest wykorzystywany na podstawie
umow dzierzawy, leasingu itp.

17.

W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o
szkody
w
rzeczach
przekazanych
Ubezpieczonemu w celu wykonania obrobki,
naprawy itp. prosimy o informację na czyją rzecz
wykonywane są usługi oraz jakiego rodzaju jest
to mienie?

Zamawiający informuje, ze na chwilę obecną
nie wykonuje napraw i obrobki na rzecz osob
trzecich

18.

W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o
szkody
w
mieniu
przechowywanym,
kontrolowanym, lub chronionym, prosimy o
informację co to za mienie oraz w jakim sposob
to mienie jest zabezpieczone przed dostępem
osob trzecich?

Zamawiający informuje, ze na chwilę obecną
jedynym mieniem przechowywanym i
kontrolowanym jest mienie przechowywane
przez uczniow w szatniach szkolnych

19.

20.

W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o
szkody
wyrządzone
w
związku
z
wprowadzeniem produktu do obrotu prosimy o
doprecyzowanie o jakie produkty chodzi ?

Zamawiający informuje, ze na chwilę obecną
jedynym
produktem
jest
produkt
zywnosciowy wydawany w stołowkach
szkolnych

Prosimy o informację jakie przyblizone
przychody osiąga Zamawiający z tytułu
wprowadzenia do obrotu produktow ?

Zamawiający nie osiąga przychodow z
produktow zywnosciowych.

Prosimy o potwierdzenie, ze z zakresu
ubezpieczenia OC wyłączone są szkody
związane
z
posiadaniem/zarządzaniem/
administrowaniem wysypiskiem smieci i
składowiskiem odpadow oraz związane z
unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek
innym
przetwarzaniem
odpadow.
Jesli
Zamawiający nie potwierdza powyzszego, to
prosimy o następujące informacje:

Zamawiający potwierdza, ze z zakresu
ubezpieczenia OC wyłączone są szkody
związane z posiadaniem/zarządzaniem/
administrowaniem wysypiskiem smieci i
składowiskiem odpadow oraz związane z
unieszkodliwianiem,
utylizacją
lub
jakimkolwiek
innym
przetwarzaniem
odpadow

- czy Gmina jest włascicielem, zarządcą czy
administratorem
wysypiska/składowiska
smieci
gdzie
jest
zlokalizowane
wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni
jaka
jest
docelowa
pojemnosc
wysypiska/składowiska, w jakiej częsci jest
wykorzystane obecnie
- czy na wysypisku znajdują się odpady
niebezpieczne i jakie
21.

- od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest
czynne, zrekultywowane, czy w najblizszym
czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy)
- jakiego rodzaju odpady i w jaki sposob są
przetwarzane
(sortowanie,
spalanie,
kompostowanie, inne)
- czy w ostatnich 5 latach miało miejsce
zanieczyszczenie srodowiska naturalnego w
związku z działalnoscią wysypiska/składowiska
odpadow lub przetwarzaniem odpadow; jesli
tak - prosimy o informację nt. szkod i roszczen z
tyt. OC
- czy w ostatnich 5 latach wystąpił pozar na
terenie wysypiska/składowiska lub na terenie
sortowni odpadow; jesli tak - prosimy o
informację nt. szkod i roszczen z tyt. OC
- czy wysypisko/składowisko odpadow i
sortownia odpadow spełniają aktualnie
wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoz. i
ochrony srodowiska.

22.

23.

Prosimy o potwierdzenie, ze
zakres
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej nie
obejmuje
i nie będzie obejmowac szkod
powstałych w związku z prowadzeniem
działalnosci
medycznej,
badawczej,
farmaceutycznej a takze udzielaniem swiadczen
opieki
zdrowotnej
oraz
zarządzaniem
jednostkami słuzby zdrowia

Zamawiający
potwierdza,
ze
zakres
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
nie obejmuje i nie będzie obejmowac szkod
powstałych w związku z prowadzeniem
działalnosci
medycznej,
badawczej,
farmaceutycznej a takze udzielaniem
swiadczen
opieki
zdrowotnej
oraz
zarządzaniem jednostkami słuzby zdrowia

Prosimy o podanie roku produkcji pojazdow
zgłoszonych do ubezpieczenia

Zamawiający informuje, ze podał wszystkie
znane sobie dane dotyczące pojazdow
załączniku nr 1a zakładka 3

Ze względu na wyjaśnienia Zamawiający na podstawie art. 38

ust. 4 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przedłuża
termin składania ofert do dnia 22.10.2019 r. do godz. 11:00.
W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:
1) Opakowanie oferty należy oznakować następująco: „Oferta w przetargu nieograniczonym
pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Niżańskiego wraz z jednostkami
organizacyjnymi – nie otwierać przed dniem 22.10.2019 r. godz. 11:15”.
2) Termin składania ofert upływa dnia 22.10.2019 r. o godz. 11:00.
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2019 r. o godz.: 11:15 w siedzibie Zamawiającego
w Sali Narad pok. nr 20.
Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

