Opoczno, dnia 12.06.2015r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Opoczyńskiego wraz z jednostkami
organizacyjnymi”
Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego informuje, że w/w
postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców odnośnie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 1:
Prosimy o informację na jaki dzień jest sporządzona informacja o szkodach i ewentualne uzupełnienie
wykazu o szkody zgłoszone do dnia ogłoszenia przetargu.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z informacją podana w załączniku nr 10 do SIWZ, informacja o
szkodach jest sporządzona na dzień 08.04.2015 r. Jednocześnie wyjaśnia, że nie ma możliwości
uzupełnienia wykazu o szkody zgłoszone do dnia ogłoszenia przetargu.
Pytanie 2:
Prosimy o uszczegółowienie informacji zawartych w załączniku nr 13 o następujące dane:
A) data zgłoszenia
B) opis na czym polegała
C)
jednostka organizacyjna w której wystąpiła.
Ww. dane prosimy przesłać w formacie Excel.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza dane w formacie Excel, w pliku pn.: „Szczegółowe informacje o szkodach
majątkowych dotyczących części I zamówienia zawarte w załączniku Nr 10 do SIWZ”. Jednocześnie
zwraca uwagę, że informacje o szkodowości są zamieszczone w załączniku nr 10 do SIWZ, a nie jak w
pytaniu podano – w załączniku nr 13.
Pytanie 3:
Prosimy o informację, czy podana szkodowość uwzględnia dotychczasowe franszyzy, jeśli tak to jakie i
w jakiej wysokości?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że podana szkodowość uwzględnia dotychczasowe franszyzy, tj. brak franszyz i
udziałów własnych.
Pytanie 4:
Prosimy o informację, czy wnioskowany zakres ubezpieczenia jest szerszy od dotychczasowego, z
uwzględnieniem klauzul . Jeżeli tak, to czy z dodatkowych ryzyk wystąpiły zdarzenia mogące skutkować
odpowiedzialnością ubezpieczyciela w przypadku powtórzenia się tego zdarzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wnioskowany zakres ubezpieczenia jest szerszy od dotychczasowego i z
dodatkowych ryzyk nie wystąpiły zdarzenia mogące skutkować odpowiedzialnością ubezpieczyciela w
przypadku powtórzenia się tego zdarzenia.
Pytanie 5:
Prosimy o przesunięcie składania oferty do dnia 19.06.2015r.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 6:
Definicja katastrofy budowlanej – wnosimy do włączenie do treści definicji poniższego zapisu:
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach wyłączonych z
eksploatacji.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 7:
Klauzula likwidacyjna– wnosimy o dopisanie w treści klauzuli, że zasada proporcji nie ma zastosowania
w przypadku jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 130% sumy
ubezpieczenia tego przedmiotu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 8:
Klauzula uznania stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz Klauzula uznania stanu zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych - wnosimy o dodanie zdania : „Jednocześnie Zamawiający oświadcza , że
istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodnie z wymogami
obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz że mają wymagane aktualne przeglądy techniczne i
są sprawne”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 9:
Klauzula miejsc ubezpieczenia – wnosimy o dopisanie, że zabezpieczenia w nowej lokalizacji powinny
spełniać obowiązujące przepisy prawa i nie być gorsze niż w lokalizacjach znanych Ubezpieczycielowi.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 10:
Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – wnosimy o wprowadzenie zapisu:
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem
ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 11:
Klauzula szkód mechanicznych – wnosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy części, które przez
używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił
gwarancji.
Odpowiedź:
Zamawiający 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. Jednakże żadne
dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 12:
Wnosimy o potwierdzenie, że limity powołane w klauzulach pokrywane są w granicach sumy
ubezpieczenia i dotyczą okresów rocznych.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że limity powołane w klauzulach pokrywane są w granicach sumy
ubezpieczenia i dotyczą okresów rocznych.
Pytanie 13:
Wnosimy o wyłączenie ochrony za szkody w danych znajdujących się w pamięci ulotnej jednostki
centralnej sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 14:
Wnosimy o informację o aktualnych zabezpieczeniach p.przepięciowych sprzętu elektronicznego.
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Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że sprzęt elektroniczny co do zasady jest zabezpieczony zgodnie z
zaleceniami/instrukcją producenta.
Pytanie 15:
Wnosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane
oprogramowanie antywirusowe.
Odpowiedź:
Zmawiający wyjaśnia, że jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązany jest kierować się
obowiązującymi przepisami prawa.
Pytanie 16:
Wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt jest konserwowany zgodnie z zaleceniem/ instrukcją producenta.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że co do zasady przestrzega zaleceń/instrukcji producenta w sprawie
użytkowania, w tym także konserwowania sprzętu elektronicznego.
Pytanie 17:
Wnosimy o informację nt. częstotliwości archiwizacji danych na kopiach zapasowych w formie
elektronicznej i miejsca ich przechowywania/ sposobu zabezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że co do zasady archiwizuje dane, jednak na dzień dzisiejszy nie jest w stanie
podać informacji nt. częstotliwości. Częstotliwość archiwizacji danych w poszczególnych jednostkach
uzależniona jest od ilości wytworzonych przez jednostkę danych.
Pytanie 18:
Czy Zamawiający akceptuje możliwość włączenia klauzuli IT:
1. Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT
W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez
które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia
danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian
spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
1.szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności
wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich
pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie
straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
2.szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu
funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody
związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z
zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 19:
Prosimy o informację wg. jakiego ujęcia podana jest szkodowość: czy wg. daty powstania szkody,
czy wg. daty wypłaty odszkodowania.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, ze szkodowość jest podana wg daty powstania szkody.
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Pytanie 20:
Prosimy o wykreślenie punktu 3.3.3. w brzmieniu: „Suma ubezpieczenia pojazdów, których okres
eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie jest dłuższy niż 12 miesięcy od daty nabycia przez
Ubezpieczającego, jako fabrycznie nowego i pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, ustalona
będzie wartości rynkowej określonej wg katalogów „Info Ekspert”, nie niższej jednak niż 85% ceny
fakturowej brutto”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 21:
Prosimy o zmianę punktu 3.3.4. na: „Suma ubezpieczenia pojazdów używanych, będzie odpowiadać
aktualnej w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia wartości rynkowej brutto, określonej wg katalogów „Info
Ekspert”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 22:
Prosimy o zmianę punktu 4.4. na: „W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których nie będzie
pozostałości po szkodzie (utrata, zniszczenie), odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości:
- sumy ubezpieczenia przyjętej w wartości fakturowej brutto pojazdu z dnia zakupu (z podatkiem
VAT), jeżeli okres jego eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy od daty nabycia jako fabrycznie
nowego, a pojazd nie uległ wcześniej uszkodzeniu
- wartości rynkowej brutto z dnia ustalania odszkodowania (nie wyższej niż suma ubezpieczenia) w
pozostałych przypadkach.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 23:
Prosimy o wykreślenie punktu 4.9 i 4.10 i zastąpienie ich zapisem:
„Wysokość kosztów zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia
dokonania przez Ubezpieczyciela oględzin uszkodzonego pojazdu, transportu uszkodzonego
pojazdu, wynikłych z zastosowania środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów, dodatkowego badania technicznego nie może przekroczyć łącznie 10 %
sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, lecz nie więcej niż 4 000 PLN, z tym
że uzasadnione koszty transportu uszkodzonego pojazdu nie mogą przekroczyć: 1 000 PLN w
przypadku transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, pod warunkiem,
że transport pojazdu z miejsca zdarzenia organizowany był przez przedstawiciela Ubezpieczyciela
oraz 1 500 PLN w przypadku pozostałych pojazdów nie wymienionych”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 24:
Prosimy o udostępnienie załączników do siwz które wykonawca zobowiązany jest wypełnić w wersji
edytowalnej.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępni w formie edytowalnej Załączniki nr 2, 3, 3a, 4.
Pytanie 25:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie
obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz
administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem
działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek
innym ich przetwarzaniem.
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód
powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem
wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich
przetwarzaniem.
Pytanie 26:
W związku z punktem w) (rozszerzenie ubezpieczenia OC Gminy o czyste straty finansowe, w tym
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji
administracyjnej bądź aktu normatywnego) prosimy o akceptację poniższej klauzuli:
KLAUZULA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM
WŁADZY PUBLICZNEJ
1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony
postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego za szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z
wykonywaniem zadań publicznych, w tym:
a. szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy
publicznej,
b. szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem
prawnym,
c. szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z
prawem,
d. szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy
prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące
przepisy prawa
2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez
prawo cywilne względy słuszności,
c. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
d. powstałych w wyniku niewypłacalności,
e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej
przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ. Jednocześnie zwraca uwagę, że jest
Powiatem a nie Gminą.
Pytanie 27:
Prosimy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że na remonty dróg, chodników w budżecie ma przeznaczone 700.000,00zł.
Pytanie 28:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC za produkt) nie
obejmuje i nie będzie obejmować szkód polegających na przeniesieniu choroby Creutzfeldta- Jacoba
lub innych encefalopatii gąbczastych.
Odpowiedź:
Zamawiający 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. Jednakże żadne
dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie
przedmiotu zamówienia.
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Pytanie 29:
Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 500 zł.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 30:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie
będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej,
farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wymagany zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje
szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem działalności leczniczej, o której mowa w ustawie z
dnia 15 kwietnia 2011 r., a także w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej,
farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.
Pytanie 31:
Czy Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie
wykracza poza granice ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego?
Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest zgodna z zapisami treści SIWZ. W
sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Pytanie 32:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony punktu t) (szkody będące następstwem zniszczenia,
uszkodzenia, zaginięcia lub kradzieży wszelkiego rodzaju dokumentów).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 33:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie
obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne,
lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie
obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne,
lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
Pytanie 34:
Odnośnie zapisów SIWZ „i/ odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone pensjonariuszom domów
pomocy społecznej” prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są objęte szkody powstałe w
związku z przechowywaniem krwi.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie są objęte szkody powstałe w związku z
przechowywaniem krwi.
Pytanie 35:
Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków
nieużytkowanych lub ograniczenie zakresu ochrony do zakresu podstawowego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 36:
Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
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Pytanie 37:
Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o Określenie stanu technicznego zgodnie z oceną zawartą w
protokole pokontrolnym z ostatniego okresowego przeglądu budowlanego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo
przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka
(po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
Zamawiający udostępni do wglądu dokumentację dotyczącą remontów, przeglądów, szczegółowy opis
stanu technicznego i konstrukcji.
Pytanie 38:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych
niż 50 lat?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 39:
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 9 wykaz wraz z sumami ubezpieczenia i zabezpieczeniami ppoż.
Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle,
maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów.
Pytanie 40:
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli reprezentantów poprzez wprowadzenie
słów"...za szkody wyrządzone umyślnie i/lub wskutek rażącego niedbalstwa..."
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści klauzuli reprezentantów.
Pytanie 41:
Prosimy o modyfikację treści klauzuli automatycznego pokrycia przez wprowadzenie poniższego zapisu:
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu umownego włączenia niniejszej klauzuli ograniczona zostaje
do limitu 20% wartości sumy ubezpieczenia ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla
danej grupy mienia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści klauzuli automatycznego pokrycia.
Pytanie 42:
Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 500.000 PLN lub innego
akceptowanego przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści klauzuli miejsc ubezpieczenia.
Pytanie 43:
Klauzula reprezentantów – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek
rażącego niedbalstwa reprezentantów
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści klauzuli reprezentantów.
Pytanie 44:
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.

7

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Powiat wraz z jednostkami organizacyjnymi co do zasady przestrzegają
obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed
składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i
samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
Zamawiający udostępni do wglądu dokumentację dotyczącą przeglądów.
Pytanie 45:
Dla budynków wyłączonych z eksploatacji( pustostanów) prosimy o przesłanie;
- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, inne?
-sposobu ich zabezpieczenia
-podanie przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie informacje o zabezpieczeniach i stanie budynków podał w
załącznikach nr 1a i 9 do SIWZ.
Budynek ośrodka zdrowia Kraśnica- likwidacja placówki, pustostan /przeznaczony do sprzedania lub do
wydzierżawienia/.
DPS Drzewica (budynek gospodarczy)- budynek przeznaczony do rozbiórki.
Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym (budynek dydaktyczny PAŁAC)- wyłączenie
budynku z prac edukacyjnych, pustostan.
Pytanie 46:
Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że
jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, wskazany limit określony jest
w wysokości na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Pytanie 47:
Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub
zboczy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie zagrożonych lokalizacji.
Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że na chwilę obecną nie jest w stanie określić mienia, które może być narażone
na osuwisko skarp lub zboczy.
Pytanie 48:
Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony szkód, do powstania których doszło wskutek złego stanu
technicznego zarówno części zewnętrznych – elewacje, kominy, dachy, klapy zewnętrzne, drzwi, okna
jak i wewnętrznych, - korytarze, schody, zsypy, windy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 49:
Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie
ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w mieniu objętym ubezpieczeniem nie wystąpiły powodzie i podtopienia w
ciągu ostatnich 20 lat.
Pytanie 50:
Wnioskujemy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód
powstałych w wyniku zalania przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i lodu pokrywającego dach lub
inne elementy budynków – proponujemy limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia (lub inny akceptowany przez Zamawiającego).
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 51:
W ryzyku zalania przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i lodu pokrywającego dach lub inne
elementy budynków wnioskujemy o dodanie zdania: „pod warunkiem, że do powstania szkody nie
doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych
elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych, drzwiowych jeżeli dbałość
o stan techniczny budynku należała do Ubezpieczonego, albo jeżeli Ubezpieczony o tych
nieprawidłowościach i zaniedbaniach wiedział lub wiedzieć powinien, a nie podjął działań im
zapobiegających, chyba że zły stan urządzeń lub brak zabezpieczenia były konsekwencją szkody w
ubezpieczonym mieniu objętej ochroną”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 52:
Prosimy o zgodę na modyfikacje zapisów SIWZ poprzez wpisanie do klauzuli terroryzmu dodatkowych
wyłączeń:
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:
a. powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub
biologicznych
b. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania
jądrowego, skażenia radioaktywnego
c. spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania
wirusów komputerowych
d. powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz
fałszywych alarmów
e. powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie
zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni
f. spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub
potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie
uzgodnione zakładem ubezpieczeń, zanim środki te zostały podjęte
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści klauzuli terroryzmu.
Pytanie 53:
Prosimy o informacje, jakie roboty budowlane lub budowlano montażowe planuje Zamawiający w
okresie obowiązywania umowy generalnej, które miały by być objęte klauzulą ubezpieczenia prac
budowlano – montażowych?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie planuje przeprowadzenia robót uwzględnionych w
klauzuli budowlano-montażowej.
Pytanie 54:
Prosimy o informację, jakiego rodzaju materiału wykonany jest gont, którym kryty jest budynek
Pawilonu, ul. Stawowa 21/25, Drzewica.
Odpowiedź:
Gont- materiał wzmocniony rodzaj papy /materiał angielski/.
Pytanie 55:
Prosimy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia określona w systemie na pierwsze ryzyko w
przypadku szkody podlega konsumpcji (do wyczerpania).
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że suma ubezpieczenia określona w systemie na pierwsze ryzyko w
przypadku szkody podlega konsumpcji (do wyczerpania).
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Pytanie 56:
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla kosztów pokrywanych w ramach ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego: koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty
przejazdów techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego) – w
wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym lub
innego akceptowalnego dla Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Pytanie 57:
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż 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.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ Zamawiający informuje, że co do
zasady przestrzega przepisów prawa. Według jego wiedzy na dzień dzisiejszy zabezpieczenia
przeciwpożarowe są sprawne technicznie i gotowe do użycia, zgodnie z wykazem zamieszczonym w
załączniku nr 9 do SIWZ.
Pytanie 58:
Prosimy o podanie przyczyny szkody zaistniałej w 2011 roku (wypłacone odszkodowanie 288 554,09
zł). Jakie działania podjął Zamawiający, aby szkoda nie powtórzyła się w przyszłości?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że przyczyną szkody był huragan. Ze względu na nagły i nieprzewidziany
charakter działania sil natury, na który człowiek nie ma wpływu, w dodatku incydentalny przypadek Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, czy szkoda może powtórzyć się w przyszłości.
Pytanie 59:
W odniesieniu do podanej informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń Zamawiającego
prosimy o informacje dodatkowe:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich
ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi
negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w
SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich
wskazanie?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń
określonych w SIWZ.
b) wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną.
Zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń nie był analogiczny do określonego w SIWZ.
W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie W
celu szczegółowego porównania zakresów ubezpieczenia Zamawiający wskazuje adres strony
internetowej, na której została zamieszczona dokumentacja przetargowa z lat ubiegłych:
www.bip.opocznopowiat.pl
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