
GMINA STANISŁAWÓW 
05-304 Stanisławów, ul. Rynek 32 

woj. mazowieckie 
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Stanisławów, 08.01.2019 

Znak sprawy: RliOŚ.2710.1.2019 

Wykonawcy ubiegający się  o udzielenie 

zamówienia 

Wyjaśnienia do treści SIWZ 

dotyczy: 

	

	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Ubezpieczenie 
majątku i innych interesów Gminy Stanisławów wraz z jednostkami organizacyjnymi". 

Numer nadany przez Zamawiającego: RHOS.2710.1.2019 

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku i innych 

interesów Gminy Stanisławów wraz z jednostkami organizacyjnymi w tabeli poniżej informujemy o pytaniach i 

wyjaśnieniach treści SIWZ oraz o udzielonych na nie odpowiedziach. 

Lp. Pytanie 

1 
Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w 

porównaniu do wnioskowanego (franszyz udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, 
zakresu ubezpieczenia). 

Zakres ubezpieczenia został  na zbliżonym jak dotychczas poziomie. 

2 

Wnioskujemy 	o 	udzielenie 	informacji 	kiedy 	Zamawiający 	dokonał 	ostatniego 	przeglądu 	stanu 
technicznego wiat przystankowych i tym podobnych budowli użytku publicznego, oraz w jak często 
dokonuje tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół  oględzin? 

Przeglądy stanu technicznego wiat przystankowych i tym podobnych budowli użytku publicznego prowadzone 

są  na bieżąco przez sołtysów danych miejscowości. Ewentualne uszkodzenia zgłaszane są  do Urzędu przez 

sołtysów i mieszkańców wsi. Nie byty sporządzane protokoły oględzin tylko ewentualnie notatki służbowe. 

3 

Wnioskujemy wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów" o 
treści cyt.: 

Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów 

Każda ze stron może wypowiedzieć  umowę  ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel 
może tego dokonać  wyłącznie z ważnych powodów. 

Do ważnych powodów należą: 

1. utrata licencji, zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności; 

2. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej 
przeprowadzenia; 

3. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z 
zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia; 

4. wypłata odszkodowania przekraczająca wysokość  zainkasowanej składki w danym okresie 
rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że szkodowość  będzie liczona w dziesięciomiesięcznym okresie 
ubezpieczenia; 

5. istotna potwierdzona stosowną  informacją  zmiana warunków reasekuracyjnych. 
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Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych 

Powodów". 

4 
Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż  50 lat w wartości rzeczywistej tj. wartości 

odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne; 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

5 
Prosimy w punkcie 4.2: odpowiedzialność  cywilną  za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym 

poprzez jego zanieczyszczenie o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 z1 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

6 

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.  ) 

Zamawiający 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.)  

7 

Czy Gmina 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). 

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę  obecną  dotyczące budynków i budowli 

zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują  się  w załączniku  nn  1 d do SIWZ 

8 Prosimy o informację  nt. stanu technicznego dróg 

Zamawiający określa stan techniczny dróg jako zadawalający. 

9 
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 zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą  objęte wyłącznie zdarzenia 

nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane przez Ubezpieczonego. 

10 
Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wys. 200 tys. zł  na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód 

powstałych podczas pokazów sztucznych ogni. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

11 

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 wyplata odszkodowania poszkodowanemu, a nie Zamawiającemu 

— sprawcy szkody). 

Zamawiający potwierdza, że powyższy zapis nie dotyczy ubezpieczenia OC działalności. 

12 

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem 	ochrony nie będą  objęte szkody związane z użyciem, 

wytwarzaniem, 	składowaniem, 	przetwarzaniem 	materiałów 	wybuchowych, 	prowadzeniem 	prac 

rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą  wybuchową. 

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą  objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, 

składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych 

metodą  wybuchową. 

13 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jeżeli OWU 

wykonawcy wskazują  przesłanki wyłączające bądź  ograniczające odpowiedzialność  ubezpieczyciela, to 
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mają  one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył  je do zakresu ubezpieczenia opisanego w 

SIWZ. 

Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie 	mają  zastosowanie ogólne i 

szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się  Wykonawca (aktualne na dzień  składania ofert) i które 

wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę  ubezpieczeniową  w zakresie ryzyk określonych w SIWZ. 

14 

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). 

Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie 	mają  zastosowanie ogólne i 

szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się  Wykonawca (aktualne na dzień  składania ofert) i które 

wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę  ubezpieczeniową  w zakresie ryzyk określonych w SIWZ. 

15 

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. 

Zamawiający 	potwierdza, 	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. 

16 
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. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

17 

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. 

Zamawiający potwierdza, 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. 

18 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych 

podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu. 

Zamawiający 	potwierdza, 	że 	zakres 	ubezpieczenia 	OC 	nie 	obejmuje 	wypadków 	ubezpieczeniowych 

podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu. 

19 
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). 
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Zamawiający potwierdza, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której 

zostały zawarte, będą  wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy). 

20 
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 

Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych. 

21 

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.  ) 

Zamawiający 	potwierdza, 	że 	przedmiot 	zamówienia 	nie 	obejmuje 	obowiązkowego 	ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność  leczniczą  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz.1729) 

Zamawiający wykonuje drobne usługi medyczne np. zakładanie opatrunków, podawanie leków, iniekcje, wlewy 

kropelkowe, pomiary podstawowych parametrów życiowych (temperatura, ciśnienie) itp. 

22 
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. 

23 
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. 

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

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

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

Kwota w budżecie gminy na remonty dróg w 2019r. — 584 000,-zł. 

26 

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 nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

27 

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, że przy organizacji imprez, pokazy sztucznych ogni przeprowadzane będą  przez 

podmioty profesjonalnie zajmujące się  takimi pokazami. 

28 

Prosimy o wprowadzenie do punktu 4.11: odpowiedzialność  cywilną  za szkody wynikłe z awarii lub 

nieprawidłowego 	działania 	pieców 	i 	instalacji 	gazowych 	oraz 	pieców 	c.o., 	w tym 	za 	szkody 

spowodowane emisją  tlenku węgla — limitu 100.000,00 zł  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

29 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować  szkody 

wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi 
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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 wyjaśnia, 	że w zakresie OC organizatora 	imprez ochrona 	nie 	będzie 	obejmować  szkód 

wyrządzonych przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego. 

30 

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 wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

31 
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. 

32 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 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. 

Zamawiający 	wyjaśnia, 	że 	nie 	posiada/zarządza/administruje 	wysypiskiem 	śmieci 	i/lub 	składowiskiem 

odpadów. 

33 
Prosimy o potwierdzenie, że fakultatywne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone 

umyślnie nie obejmuje OC z tytułu wykonywania władzy publicznej. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

34 

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 wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie 	mają  zastosowanie ogólne i 

szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się  Wykonawca (aktualne na dzień  składania ofert) i które 

wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę  ubezpieczeniową  w zakresie ryzyk określonych w SIWZ. 

35 

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  przestanki 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. 

Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie 	mają  zastosowanie ogólne i 

szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się  Wykonawca (aktualne na dzień  składania ofert) i które 

wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę  ubezpieczeniową  w zakresie ryzyk określonych w SIWZ. 

36 

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. 

Zamawiający potwierdza, że koszty odbudowy wynikających z zabytkowego charakteru mienia pokrywane będą  
w ramach sumy ubezpieczenia. 
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37 

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 informuję, że wszelkie informacje dotyczące inwestycji znajdują  się  na stronie Zamawiającego: 

https://www.stanislawow.1/.  

38 

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. 

Intencja zamawiającego jest, aby wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadały pozwolenie na 

użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. 

39 

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. 

Zamawiający informuje, iż  co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa. 

40 

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. 

Zamawiający informuje, iż  co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa. 

41 

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 na chwilę  obecną  nie posiada innych informacji o mieniu, niż  te określone w załączniku nr 1 d do 
SIWZ. 

Z tych informacji wynika, że wszystkie zgłoszone budynki do ubezpieczenia są  użytkowane i nie są  wyłączone z 

eksploatacji. 

42 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o informacje czy w przedmiotowych 

lokalizacjach odcięte zostały wszelkie media. 

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę  obecną  dotyczące budynków i budowli 

zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują  się  w załączniku nr 1D do SIWZ zakładka nr 5. 

43 

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 nie dzień  dzisiejszy nie zgłasza do ubezpieczenia budynków /budowli przeznaczonych do rozbiórki 

lub wyburzenia. 

44 
Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna przetwarza, utylizuje lub odzyskuje 

odpady? 

Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka nie przetwarza, utylizuje lub odzyskuje odpady. 

45 
Czy w trakcie okresu ubezpieczenia Zamawiający zamierza rozpocząć  działalność  polegającą  na 

przetwarzaniu, utylizowaniu lub odzyskiwaniu odpadów? 

Zamawiający nie zamierza rozpocząć  działalność  polegającej na przetwarzaniu, utylizowaniu lub odzyskiwaniu 

odpadów. 

46 
Prosimy 	o 	potwierdzenie, 	że 	dla 	ubezpieczenia 	sprzętu 	elektronicznego 	od 	wszystkich 	ryzyk 

zastosowanie mają  wyłączenie odpowiedzialności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy. 
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Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie 	mają  zastosowanie ogólne i 

szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się  Wykonawca (aktualne na dzień  składania ofert) i które 

wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę  ubezpieczeniową  w zakresie ryzyk określonych w SIWZ. 

Wobec 	powyższego 	dla 	ubezpieczenia 	sprzętu 	elektronicznego 	zastosowanie 	mają 	wyłączenie 

odpowiedzialności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy. 

47 
Czy w latach od 1997 na terenie ubezpieczanego mienia wystąpiła powódź  lub podtopienie oraz czy 

którakolwiek 	z 	ubezpieczanych 	lokalizacji 	znajduje 	się 	na 	terenach 	bezpośrednio 	zagrożonych 

powodziowo, jeśli tak prosimy o wskazanie tych lokalizacji. 

Zamawiający informuje, że na terenie Gminy nie wystąpiła powódź  lub podtopienie. Mienie wykazane do 

ubezpieczenia nie znajdują  się  na terenach zagrożonych powodzią. 

48 
Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji w wysokości 500 000zł  lub 

innej akceptowalnej. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

49 

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), 

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są  jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, 

maszyny) związane z działalnością  polegającą  na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. 

50 

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. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

51 
Katastrofa budowlana — prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony obiektów w złym lub awaryjnym stanie 
technicznym. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

52 
Katastrofa budowlana - prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek realizacji w 

obiekcie prac remontowo-budowlanych naruszających konstrukcję  nośną  obiektu lub dachu. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

53 
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać  będą  zgody obu stron - 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zamawiający potwierdza, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której 

zostały zawarte, będą  wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy). 

54 

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 

Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie 	mają  zastosowanie ogólne i 

szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się  Wykonawca (aktualne na dzień  składania ofert) i które 

wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę  ubezpieczeniową  w zakresie ryzyk określonych w SIWZ. 
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55 

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 radioaktywnego. Zapisy dotyczące zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego 

bez wskazania wyłączeń  powodują  wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość  złożenia oferty. 

Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie 	mają  zastosowanie ogólne i 

szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się  Wykonawca (aktualne na dzień  składania ofert) i które 

wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę  ubezpieczeniową  w zakresie ryzyk określonych w SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że intencją  dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie byto objęcie 

zakresem ochrony ryzyk bez żadnych włączeń  np. działań  wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań  

hakerów komputerowych, szkód powstałych  w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. 

56 

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. 

Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie 	mają  zastosowanie ogólne i 

szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się  Wykonawca (aktualne na dzień  składania ofert) i które 

wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę  ubezpieczeniową  w zakresie ryzyk określonych w SIWZ. 

57 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Gminy 	i jednostek 

organizacyjnych będą  obowiązywały wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia 

zgłoszonego na pierwsze ryzyko. 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Gminy i jednostek organizacyjnych 

będą  obowiązywały wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego na pierwsze 

ryzyko. 

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

Zamawiający wyjaśnia, że zarządza obiektami mostowymi, aczkolwiek na chwilę  obecną  nie zgłasza do 

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dróg, mostów i wiaduktów. 

59 
W przypadku potwierdzenia na pytanie nr 58 prosimy o udostępnienie wykazu mostów i wiaduktów z 

wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł  poszczególnej budowli. 

Zamawiający wyjaśnia, że na chwilę  obecną  nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dróg, 

mostów i wiaduktów. 

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

Zamawiający potwierdza, że kradzież  zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych. 

61 
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. 

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę  obecną  dotyczące budynków i budowli 

zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują  się  w załączniku nr 1d do SIWZ. 

62 

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 wyjaśnia, że za szkodę  rozumie się  także zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, 

powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń  losowych objętych umową  ubezpieczenia, jeżeli w wyniku 

skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać  swoich funkcji i być  prawidłowo eksploatowane, bez 

względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie. 

63 Prosimy o zmianę  terminu otwarcia oferty na dzień  14-01-2019 r. 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  terminu otwarci ofert na dzień  14.01.2019 

64 
Klauzula strajków i zamieszek — prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie obejmuję  ubezpieczeń  
komunikacyjnych 

Zamawiający potwierdza, że klauzula strajków i zamieszek nie obejmuje ubezpieczeń  komunikacyjnych. 

65 
Prosimy o wyrażenie zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż  50 lat wg wartości rzeczywistej tj. 

wartości odtworzeniowej mienia pomniejszonej o zużycie techniczne. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

66 

Prosimy o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż  50 lat, ze wskazaniem, w 

których budynkach był  przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja 

elektryczne, sieć  wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, 

instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu). 

Zamawiający informuję, że na chwile obecną  nie posiada innych informacji niż  te określone w załączniku nr 1d 

do SIWZ. 

67 
Prosimy 	o 	uzupełnienie 	wykazu 	budynków 	o 	brakujące 	informacje 	dot. 	zabezpieczeń  

przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych. 

Zamawiający informuję, że na chwile obecną  nie posiada innych informacji niż  te określone w załączniku nr 1d 

do SIWZ. 

68 
Prosimy o wykaz planowanych remontów w 	okresie najbliższych 3 lat, w jakim zakresie będą  
przeprowadzane prace oraz ich wartość. 

Zamawiający informuję, że wszelkie informacje dotyczące inwestycji znajdują  się  na stronie Zamawiającego: 

https://www.stanislawow.pl/.  

69 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż  zastosowane w miejscach ubezpieczenia są  zgodne z 

obowiązującymi przepisami oraz posiadają  aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym razie prosimy o 

wykazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi co do zasady przestrzegają  przepisów prawa. 

70 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są  
szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony. 

Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są  szkody 

spowodowane przez wirus HIV lub priony. 

71 
W przypadku budynków wykazanych jako wyłączone z eksploatacji prosimy o: 

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają  budynki wyłączone z eksploatacji lub 

przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia. 

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają  budynki wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do 

rozbiórki, wyburzenia. 

72 
Prosimy o przeniesienie „klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji" z katalogu klauzul obligatoryjnych do 

fakultatywnych. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 
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73 

W treści „klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji" prosimy o: 

a) wprowadzenie limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, upadku statku powietrznego, 
uderzenia pioruna w wysokości 	100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia 

b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż  
5.000,00 PLN 

c) wykreślenie z zakresu ochrony ryzyka dewastacji. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

74 

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone solary/baterie słoneczne itp., jeżeli 
ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować  ten rodzaj przedmiotu prosimy o ich wykazanie z podaniem 
sum ubezpieczenia. 

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone solary/baterie słoneczne itp., 

75 Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują  się  starodruki lub inkunabuły. 

Zamawiający potwierdza, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują  się  starodruki lub inkunabuły 

76 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących 

informacji: 

a/ 	 łączna 	 ilość 	 starodruków 	 i 	 inkunabułów 

b/ 	 wartość 	najdroższego 	starodruku 	lub 	inkunabułu 

c/ 	prosimy 	o 	wskazanie 	lokalizacji, 	w 	których 	znajdują 	się 	starodruki 	i/lub 	inkunabuły 

d/ 	prosimy o dokładny opis zabezpieczeń  przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. 

miejscach ubezpieczenia 

Nie dotyczy. 

77 

Czy 	Zamawiający 	posiada/zarządza/administruje 	wysypiskiem 	śmieci 	i/lub 	zakładem 	utylizacji 
odpadów? Jeżeli tak to proszę  o podanie poniższych informacji: 

a. Gdzie się  znajduję  — adres 

b. Od kiedy funkcjonuje 

c. Na jak dużym obszarze 

d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy 

e. Co znajduje się  w najbliższym sąsiedztwie wysypiska 

Zamawiający informuje, że nie posiada/zarządza/administruje 	wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji 
odpadów. 

78 

Czy zgłoszone do ubezpieczenia mienie znajduje się  na terenach dotkniętych powodzią/podtopieniami 

po 1996 roku, proszę  o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań  lub wysokości poniesionych 

strat w przypadku braku ubezpieczenia. 

Zamawiający informuję, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się  na terenach dotkniętych 

powodzią/podtopieniami. 

79 
Odnośnie mienia znajdującego się  na terenach dotkniętych podtopieniem proszę  o podanie wysokości 

wypłaconych odszkodowań  lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia. 
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W wykazanym mieniu do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody związane z podtopieniem. 

80 

Odnośnie mienia znajdującego 	się  w miejscach, gdzie wystąpiło podniesienie się  wód gruntowych 

proszę  o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań  lub wysokości poniesionych 

strat w przypadku braku ubezpieczenia. 

W wykazanym mieniu do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody związane z podniesieniem wód gruntowych. 

81 

Prosimy o potwierdzenie, że limity podane w zakresie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i 

rabunku będą  obowiązywały w wysokości podanej w tabeli limitów zgodnie z Załącznikiem la SIWZ 
niezależnie od zapisów OWU Wykonawcy. Proszę  o wykreślenie pkt 2.4.1. Załącznika nr la: 
„ Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują  limitów 

odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku lub jeśli limity te są  wyższe niż  określone 

w tabeli sumy ubezpieczenia, wówczas zastosowanie mają  wyłącznie postanowienia ogólnych lub 

szczególnych warunków ubezpieczenia." 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

82 

Prosimy o 	wyrażenie zgody na dopisanie do „Klauzuli miejsc ubezpieczenia" warunku spełnienia 
zabezpieczeń: 

„pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczeń  określonych w odpowiednich OWU i 

umowie ubezpieczenia oraz zgłoszenia do Ubezpieczyciela nowych lokalizacji w terminie 30 dni od ich 

uruchomienia" 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

83 
W przypadku klauzuli reprezentantów wnosimy o uzupełnienie treści tej klauzuli o następujący zapis: 
„Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu 
(dewastacji)" 

Zamawiający wyraża zgodę  na zmianę  treści SIWZ. 

84 

Prosimy o dopisanie w „Klauzuli aktów terroryzmu" wyłączenia: 
„Z zakresu ochrony wyłączone są  szkody spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania 

komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych" 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

85 

W przypadku klauzuli fakultatywnej „katastrofy budowlanej" prosimy o wprowadzenie: 

a) limitu 	w wys. 	do 	max 	10 mln zł. 	na jedno 	i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, 

b) wyłączenia z zakresu ochrony „budynków wyłączonych z eksploatacji" analogicznie jak 
w klauzuli obligatoryjnej. 

c) franszyzy redukcyjnej w wys. 5% wartości szkody, nie mniej niż  1.000,00 PLN. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

86 
W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń  losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i 
osuwania się  ziemi proszę  o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i 
osuwania się  ziemi jako następstwa działalności człowieka. 

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się  ziemi jako następstwa 
działalności człowieka. 

87 
Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu będą  miały zastosowanie wyłączenia wskazane w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy. 
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Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie 	mają  zastosowanie ogólne i 

szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się  Wykonawca (aktualne na dzień  składania ofert) i które 

wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę  ubezpieczeniową  w zakresie ryzyk określonych w SIWZ. 

88 

Czy 	Zamawiający 	posiada/zarządza/administruje 	wysypiskiem 	śmieci 	i/lub 	zakładem 	utylizacji 

odpadów? Jeżeli tak to proszę  o podanie poniższych informacji: 

f. Gdzie się  znajduję  — adres 

g. Od kiedy funkcjonuje 

h. Na jak dużym obszarze 

i. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy 

j. Co znajduje się  w najbliższym sąsiedztwie wysypiska 

Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów. 

89 Do czego wykorzystywane są  pojazdy specjalne? 

Pojazdy specjalne wykorzystywane są  do akcji ratowniczych jako pojazdy pożarnicze. 

90 

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego  AC  

Zakres terytorialny: Europa i inne kraje wymienione w OWU Auto Casco Ubezpieczyciela i zastąpienie 

poniższym zapisem: 

Zakres terytorialny Europa, przy czym na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Albanii i Mołdawii 

ubezpieczenie nie obejmuje działania osób trzecich oraz zdarzeń  polegających na utracie pojazdu lub 

jego części w wyniku kradzieży. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

91 

Proszę  o wprowadzenie zapisu umożliwiającego wypowiedzenie przez Wykonawcę  umowy w terminie 

60 dni przed upływem każdego z kolejnych rocznych okresów ubezpieczenia w przypadku złego 

przebiegu tj. w momencie kiedy współczynnik szkodowości 	liczony jako stosunek wypłaconych 

odszkodowań  i założonych rezerw do składki zarobionej (czyli składki przypadającej na wykorzystany 

okres ubezpieczenia) przekroczył  50%. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

92 

Proszę  o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego pkt 4.6 

Tj 

Przy ustalaniu 	kwoty 	odszkodowania 	nie będą 	stosowane 	potrącenia 	z tytułu 	zużycia 	części 

zakwalifikowanych 	do naprawy, 	w tym 	nadwozia 	i kabiny 	pojazdu 	(zniesienie 	amortyzacji 	części 

zamiennych i urealnienia części — do kalkulacji naprawy będą  przyjmowane ceny części nowych, 

zalecanych 	przez producenta 	danego 	typu 	pojazdu). 	Kalkulację 	naprawy 	każdorazowo 	będzie 

przedstawiał  Ubezpieczony na podstawie wyceny serwisowej. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

93 
Proszę  o informację  czy od 1997 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź  jeśli 

tak, prosimy o ich wymienienia. 
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Zamawiający informuje, że od 1997 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź. 

94 
Proszę  o informację  czy Gmina posiada/zarządza wysypiskiem śmieci/ sortownią  odpadów 

Zamawiający nie posiada/zarządza wysypiskiem śmieci/sortownią  odpadów. 

95 

Proszę  o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego pkt 4.8 

Tj. 	W przypadku 	utraty 	pojazdu 	wskutek 	kradzieży 	zuchwałej 	albo 	rabunku 	(rozboju) 

Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi dokumentów 

pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił  w wyniku takiego zdarzenia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  treści SIWZ. 

96 

Proszę  o wykreślenie pkt 2.4.1 w ryzyku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują  limitów 

odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku lub jeśli limity te są  wyższe niż  określone 

w tabeli sumy ubezpieczenia, wówczas zastosowanie mają  wyłącznie postanowienia ogólnych lub 

szczególnych warunków ubezpieczenia. 

Zamawiający potwierdza ,że zastosowanie mają  wyłączenia z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wykonawcy, 

o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez zamawiającego w treści SIWZ. 

97 

Proszę  o potwierdzenie, że pkt 4.2 w ryzyku odpowiedzialności cywilnej dotyczy wyłącznie szkód 

nagłych i niespodziewanych, na osobie lub w mieniu powstałych bezpośrednio z emisji, wycieku lub 

innej formy przedostania się  do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz 

kosztu usunięcia i neutralizacji lub oczyszczania gleby z substancji zanieczyszczających poniesionych 

przez osoby trzecie 

Zamawiający potwierdza, że ochrona w OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować  będzie wyłącznie 

zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego. 

98 

Proszę  o zmianę  pkt 2.5 w ryzyku komunikacyjnym 

Zgodnie z poniższym: 

JEST: 

Bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku 

z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami 

Unii Europejskiej — tzw. ubezpieczenie Zielona Karta 

NA: 

Bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku 

z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami 

Unii Europejskiej — tzw. ubezpieczenie Zielona Karta 

Zamawiający wyraża zgodę  na zmianę  treści SIWZ 

Z: 

Bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem 

pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej — 

tzw. ubezpieczenie Zielona Karta 

NA: 

Bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem 

pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej — 

tzw. ubezpieczenie Zielona Karta 

99 
Proszę  o potwierdzenie że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są  
regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa. 

Zamawiający informuje, iż  co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa. 
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100 

Proszę  o zmianę  pkt 5.47 zgodnie z poniższym: 

JEST: 
W przypadku szkody w budynkach znajdujących się  pod nadzorem konserwatora zabytków 

odszkodowanie obejmuje dodatkowo koszty odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, 

wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub 

innych 	odpowiedzialnych w tym zakresie służb 	(w tym stosowanie wymaganej 	przez 

konserwatora lub inne służby technologii naprawy). 

NA: 

W przypadku szkody w budynkach znajdujących się  pod nadzorem konserwatora zabytków 

odszkodowanie obejmuje dodatkowo koszty odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, 

(w ramach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia) wynikające z zabytkowego charakteru mienia, 

w tym zalecenia konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb (w 

tym stosowanie wymaganej przez konserwatora lub inne służby technologii naprawy). 

Zamawiający 

Z: 

W przypadku 

obejmuje 

charakteru 

(w tym 

NA: 

W przypadku 

obejmuje 

wyraża zgodę  na zmianę  treści SIWZ: 

szkody w budynkach znajdujących się  pod nadzorem konserwatora zabytków odszkodowanie 

dodatkowo koszty odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, wynikające z zabytkowego 

mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb 

stosowanie wymaganej przez konserwatora lub inne służby technologii naprawy). 

szkody w budynkach znajdujących się  pod nadzorem konserwatora zabytków odszkodowanie 

dodatkowo koszty odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, (w ramach zadeklarowanei sumy 

ubezpieczenia) wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub 

innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb (w tym stosowanie wymaganej przez konserwatora lub inne 

służby technologii naprawy). 

101 

Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć  budynki z 

eksploatacji, jeżeli tak prosimy o ich wskazanie z podaniem informacji: 

a) na 	temat 	dodatkowych 	zabezpieczeń 	jakie 	zastosował 	Zamawiający 	w 	celu 

zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub zabezpieczenia przed dostępem 

osób trzecich 	(np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie 

wszelkich mediów), 

b) rok budowy budynków, 

c) przeznaczenie budynku, 

d) przekazanie aktualnych zdjęć  budynku, 

Zamawiający na chwilę  obecną  nie posiada innych informacji o mieniu, niż  te określone w załączniku nr 1 d do 

SIWZ. 

Z tych informacji wynika, że wszystkie zgłoszone budynki do ubezpieczenia są  użytkowane i nie są  wyłączone z 

eksploatacji. 

102 
W związku z rozbieżnością  pomiędzy adresem Zamawiającego a adresem wskazanym do składania 

ofert, prosimy o udzielenie dokładnej informacji dotyczącej miejsca składania ofert. 

Zamawiający informuje, że miejscem składania ofert jest Urząd Gminy — Sekretariat, Gmina Stanisławów, ul. 

Rynek 32, 05-304 Stanisławów. 
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W odpowiedzi na powyższe Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w zakresie opisanym jak wyżej. 

Zmiana SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: 

we, 

King 	)15k-a 
Podpis Zam tającego 
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