Oporów, dn. 12.02.2019r.

Wyjaśnienia
do postępowania na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Oporów

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do postępowania, Zamawiający udziela
następujących odpowiedzi:
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).
Odpowiedź:
W ostatnich trzech latach Zamawiający miał zawarte ubezpieczenia w zakresie zbieżnym z
wnioskowanym. Limity odpowiedzialności są na tym samym poziomie, a franszyzy i udziały własne były
zniesione.
Pytanie 2:
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym razie
prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku z określeniem przyczyny.
Odpowiedź:
Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczenia ppoż. Zastosowane w miejscach
ubezpieczenia były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a przeglądy i badania były aktualne.
Pytanie 3:
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie
budynków niespełniających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź:
Generalnie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenia na użytkowanie stosowne do
aktualnego przeznaczenia. Budynek Urzędu Gminy pierwotnie był przeznaczony do użytkowania jako
przychodnia.
Pytanie 4:
Czy w którymkolwiek obiekcie zgłoszonym do ubezpieczenia znajduje się zadaszenie namiotowe
(łukowe, balonowe).
Odpowiedź:
Żadne takie mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.
Pytanie 5:
Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.
Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie
ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w
nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.
Odpowiedź:
Szkoła Podstawowa w Oporowie – PML – 7.426.040,00 zł
Pytanie 6:
str. 1

Czy proponowany zakres w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to
co się zmieniło?
Odpowiedź:
Zakres ubezpieczenia jest tożsamy z obowiązującym w latach ubiegłych.
Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie, że Ośrodek Pomocy Społecznej będzie objęty ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej wyłącznie w zakresie posiadanego mienia.
Ubezpieczeniem nie jest objęta odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy udzielającego świadczeń
opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w
okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 28.12.2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2008
r. Nr 3 poz 10).
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 8:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie obejmuje szkód
związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowo-wodnymi, lotniczymi,
a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 9:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją
imprez obejmujących sporty ekstramalne, rozumiane 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 na
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.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 10:
Odnośnie szkód wyrządzonych podczas organizacji imprez masowych, niepodlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu prosimy o potwierdzenie, że objęte ubezpieczeniem są szkody
spowodowane podczas pokazów sztucznych ogni, pod warunkiem, że pokaz był organizowany przez
firmę zawodowo trudniącą się organizacją pokazów sztuczni ogni.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 11:
Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez wyłączone są
szkody poniesione przez służby sanitarne, ratunkowe, porządkowe.
Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza powyższego.
Pytanie 12:
Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące dróg:
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a/ Czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak, to
podmioty te mają polisy OC)
b/ Prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:
- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na
bezpieczeństwo użytkowników dróg
- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)
c/Drogi są w dobrym stanie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że:
a/ bieżące zagrożenia na drogach gminnych są usuwane przez pracowników UG, natomiast remonty i
przebudowy są zlecane firmom zewnętrznym
b/ Zamawiający nie ma określonych ścisłych reguł postępowania w takich przypadkach. Reaguje
niezwłocznie i adekwatnie do zagrożenia.
c/ stan techniczny dróg jest dobry
Pytanie 13:
Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?
Odpowiedź:
Żadne takie mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.
Pytanie 14:
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o uzupełnienie następujących
informacji:
a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów,
b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabuły
c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których się znajdują starodruki i/lub inkunabuły
d/ prosimy i dokładny opis zabezpieczeń ppoż i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach.
Odpowiedź:
Nie dotyczy.
Pytanie 15:
Prosimy o uzupełnienie informacji o konstrukcji budynków i budowli (nieruchomości) w wykazie
załączonym do Specyfikacji.
Odpowiedź:
Ze względu na ograniczenia czasowe nie ma możliwości zebrania tych informacji.
Pytanie 16:
Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie uregulowanych w SIWZ i Umowie,
będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 17:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony OC rozszerzenia:
„5. rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i
przetwarzaniem danych osobowych, w tym także naruszeniem obowiązujących przepisów o
ochronie danych osobowych, a także błędach związanych z przetwarzaniem tych danych”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
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Pytanie 18:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony OC zapisu:
„Zamawiający zachowuje prawo jednorazowego odtworzenia sumy gwarancyjnej w czasie trwania
rocznego okresu umowy ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel ma obowiązek
podania kosztu doubezpieczenia do stanu pierwotnego (sprzed wystąpienia zdarzenia, wypłaty
odszkodowania) zachowując stawki przyjęte w przetargu zgodnie ze złożoną ofertą przetargową. W
przypadku wyrażenia zgodny na doubezpieczenie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel naliczy
dodatkową składkę do końca rocznego okresu ubezpieczenia (w systemie pro rata) według stawki nie
większej niż w zaoferowanej w przetargu ofercie.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.
Pytanie 19:
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt elektroniczny zgłoszony do
ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk użytkowany jest w lokalizacjach w których prowadzona jest
działalność Jednostek Gmin i nie znajduje się i osób trzecich.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 20:
Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są
lokalizacje zagrożone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji
zagrożonych powodzią i/lub takich w których w ostatnio 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne
podtopienia.
Odpowiedź:
Żadna z lokalizacji zgłoszona do ubezpieczenia nie jest zagrożona ryzykiem powodzi.
Pytanie 21:
W związku z zadeklarowaną podstawową sumą gwarancyjną w OC na poziomie 100 000 zł, prosimy o
zmniejszenie podlimitów:
a/ rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z
prowadzeniem prac podziemnych, usług i innych czynności jak np. konserwatorskich, modernizacyjnych,
budowlanych itp. Wykonywanych przez ekipy własne (np. szkody w podziemnych instalacjach lub
urządzenia oraz następstwa tych szkód),
b/ rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wprowadzenia do
obiegu wody zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach, w tym przeniesienie chorób zakaźnych
również na 100 000,00 zł, tak aby sumy na podlimity nie były wyższe niż podstawowa suma
gwarancyjna.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.
Pytanie 22:
w nawiązaniu do Postępowania dotyczącego Ubezpieczenia Gminy Oporów zwracam się z uprzejmą
prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert z dnia 14 02 2019r. godzina 11,00 na
dzień 18 02 2019r. godzina 11,00.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.
Termin składania ofert zostaje przesunięty na 18.02.2019r. Godzina i sposób składania pozostaje bez
zmian.

Wójt Gminy
/-/ Robert Pawlikowski
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