Burmistrz Stawiszyna
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
tel. (62) 75 28 079
fax. (62) 75 28 097
sekretariat@stawiszyn.pl

PFiZP 271.5.2018

Stawiszyn, 15 marca 2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ 1
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy
i Miasta Stawiszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
Zamawiający, Gmina i Miasto w Stawiszynie, informuje iż do przedmiotowego postępowania
zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 w nawiązaniu do art. 38 ust.1
pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 1579 r.
z późn zm.) , Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i odpowiedzi I
1. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza stosowanie składek minimalnych w
zakresie ubezpieczenia autocasco.
Odpowiedź: Nie.
2. Prosimy o informację jaką w ostatnich 3 latach Zamawiający posiadał i Ubezpieczał
liczbę pojazdów w podziale na OC i AC.
Odpowiedź: Tak.
3. Prosimy o usunięcie klauzuli samolikwidacji z zakresu ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z zakresu ubezpieczenia
pojazdów klauzuli samolikwidacji.
4. W ubezpieczeniu ASS prosimy o wskazanie, które pojazdy mają zostać objęte zakresem
rozszerzonego ubezpieczenia ASS. Prosimy, aby ubezpieczenie ASS obejmowało tylko
pojazdy osobowe i dostawcze max. Do 15 roku eksploatacji.
Odpowiedź: Na tą chwilę żadne pojazdy nie mają być objęte rozszerzonym
zakresem ASS, ale Zamawiający nie wyklucza tego w przyszłości. Zamawiajacy
wyraża zgodę aby to ubezpieczenie obejmowało tylko pojazdy osobowe i dostawcze
max. do 15 roku eksploatacji.
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5. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 20.03.2018r.
Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na 20.03.2018r.
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian
6. Prosimy o informację czy okresy ubezpieczenia pojazdów są wyrównane – zarówno w
OC i AC?
Odpowiedź: Nie, okresy ubezpieczenia pojazdów nie sa wyrównane, Zamawiający
planuje w najbliższym czasie wyrównanie okresów ubezpieczenia.
Pytania i odpowiedzi II
1. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu otwarcia ofert przetargowych na dzień
21.03.2018r. godz.12:00
Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert na
20.03.2018. Godziny pozostają bez zmian.
2. Proszę o wskazanie w wykazie pojazdów, które mają mieć w zakresie Assistance
rozszerzone, płatne.
Odpowiedź: Na tą chwilę żadne pojazdy nie mają być objęte rozszerzonym
zakresem ASS, ale Zamawiający nie wyklucza tego w przyszłości.
Pytania i odpowiedzi III
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
1. Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie
wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określone obowiązującymi
przepisami prawa.
Odpowiedź: Prawie wszystkie obiekty użyteczności publicznej spełniają wymogi w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami
prawa.
2. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o
informację:
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
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określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych
ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach
ubezpieczenia

•

•
•

Odpowiedź:
Ad. a – tak,, Zamawiający był ubezpieczony w bardzo zbliżonym zakresie tylko w
systemie ryzyk nazwanych a SIWZ jest system wszystkich ryzyk.
Ad. b – tak
Ad. c - tak, patrz odpowiedź pkt. a.
Ad. d – tylko w ryzyku odpowiedzialności cywilnej funkcjonowały poniższe
franszyzy:
w OC pracodawcy: w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość
świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę
brak franszyzy redukcyjnej),
w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000 zł,
w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym franszyza
redukcyjna – 10% wartości szkody, nie więcej niż 2 000 zł.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ
zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność
Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu
ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych odmiennie
w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie mają ogólne bądź szczególne
warunki wybranego Wykonawcy.
4. W odniesieniu do klauzuli robot budowlano – montażowych prosimy o jej rozszerzenie o
zapis: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z
prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji robót
budowlano – montażowych pod warunkiem, że prace te:
1) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych
zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o
ubezpieczenie. Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w istniejących
instalacjach
wodnych,
wodno-kanalizacyjnych,
gazowych,
elektrycznych,
telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody będące bezpośrednim lub
pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji w wyniku prowadzenia prac.”
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

5. W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o jej rozszerzenie o zapis:
Z odpowiedzialności. 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.”
Odpowiedź: Zamawiający rozszerza klauzulę katastrofy budowlanej o powyższy
zapis.
6. W odniesieniu do klauzuli reprezentantów prosimy o zmianę z: „Ubezpieczyciel nie
odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie przez reprezentantów” na
„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek
rażącego niedbalstwa wyłącznie przez reprezentantów…”
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
7.

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli strajków i zamieszek.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.

8. Wnosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia
a) nie jest wyłączone z eksploatacji
b) nie jest w złym lub awaryjnym stanie technicznym
W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie mienia nie spełniającego ww. warunków.
Odpowiedź: Budynek szkoły w Werginkach przeznaczony jest do rozbiórki, pkt. 5
ppkt 6 załącznik 1d do SIWZ. Zamawiający ogranicza dla tego budynku zakres
ubezpieczenia do Flexy – pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku
powietrznego.

9. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia
w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku
odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości
poniesionych strat, W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu
odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Nie.
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10. W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o podanie przyczyn szkód.
Odpowiedź: Główne przyczyny szkód majątkowych – wiatr huraganowy,
deszcz nawalny, przepięcie, uszkodzenie mienia przez nieznanego sprawcę.
Główne przyczyny roszczeń z OC – nierówna i śliska nawierzchnia drogi.
11. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia w sprzęcie elektronicznym: „ Ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego” prosimy o dopisanie: „z zastrzeżeniem
wyłączeń, określonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ
wyłączeń nie przewidziano, oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień "
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
12. W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („ zabór w celu
przewłaszczenia ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej
lub niematerialnej….” Prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej” ewentualnie
prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”, jako pojęcia
determinującego odpowiedzialność ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę kradzieżową”
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie. Jako przeszkodę niematerialną Zamawiający określa np. złamanie kodu
zamka szyfrowego.
13. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk jak i sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk i zapisu: „ wyłączenia OWU lub SWU wykonawcy
dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu
ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku
deklarowanego do ubezpieczenia”
Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy wyłącznie przedmiotowych zawartych w
OWU Wykonawcy, a nie wyłączeń zakresowych określonych w OWU Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pomimo zapisów OWU lub SUW mienie
znajdujące się w SIWZ i załącznikach podlega ochronie.
14. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały
zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU
nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w
wyższej wysokości niż limit określony w SIWZ)
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
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15. W odniesieniu do zapisów SIWZ pkt 2.5.1 prosimy o zmianę stanowiska i potwierdzenie,
że do umowy będą miały zastosowanie limity określone w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z SIWZ pkt. 2.5.1 str. 34.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

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 opieki
zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.
1.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
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 sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów
lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
2.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
3. Odnośnie „szkód

wyrządzonych z tytułu organizacji imprez” prosimy o :
b)potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe,
motorowodne, lotnicze
c) prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: „ … z włączeniem szkód powstałych
podczas pokazów sztucznych ogni, pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez
firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.”
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochroną nie będą objęte imprezy
obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz, że pokaz sztucznych ogni
jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich
pokazów

4.

Odnośnie „szkód wyrządzonych z tytułu organizacji imprez” prosimy o potwierdzenie, że
ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty ekstremalne 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 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.
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały
własne ona uwzględnia. Jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w
dotychczasowych umowach.
5.

•

•
•

Odpowiedź: W ryzyku odpowiedzialności cywilnej funkcjonowały poniższe
franszyzy:
w OC pracodawcy: w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość
świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę
brak franszyzy redukcyjnej),
w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000 zł,
w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym franszyza
redukcyjna – 10% wartości szkody, nie więcej niż 2 000 zł.

W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź –
czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w
SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń –
prosimy o ich wskazanie.
6.

Odpowiedź: Tak.
7.

Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarzadzaniem drogami…
prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia
odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na
lata kolejne?
Odpowiedź: Stan dróg jest dobry. Fundusz remontowy na drogi w 2017 r. wyniósł
około 70 000 zł, a w najbliższych latach 2018 i 2019 będzie na zbliżonym poziomie.
W odniesieniu do OC za produkt Prosimy o wyłączenie z zakresu szkody w
związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii
gąbczastych.
8.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu szkody w związku
z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.
9.

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli automatycznego pokrycia OC
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.

10.

Prosimy o potwierdzenie, że zapis „Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych
będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź
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poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień” nie ma
zastosowania do ub. OC.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
11.

Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 20-03-2018r.
Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Godziny
pozostają bez zmian.

12.

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.
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, nie potrafi przewidzieć jaki będzie stan
nowo przyjętych obiektów. Poinformuje o tym Wykonawcę celem potwierdzenia
ochrony.

13.

Odnośnie procedury likwidacji szkód - prosimy o wyłączenie zapisu w pkt. 10 („W razie
konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji Wykonawca może
tylko dwukrotnie zwrócić się do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych
(ubezpieczający, ubezpieczony)”.) z zakresu ubezpieczenia OC.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie punktu 10 z procedury
likwidacji szkód w przypadku ubezpieczenia OC.

14.

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

15.

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).
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowania przez Ubezpieczyciela
regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego
pracownicy.

Ubezpieczenia komunikacyjne:
1. W odniesieniu do ubezpieczenia AC i zakresu terytorialnego prosimy o akceptację
zapisu: ‘na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy ubezpieczeniem nie są objęte szkody
powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego
pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju)
oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.
2. Uprzejmie prosimy o zmianę sposobu płatności składki z czterech rat na dwie raty.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości rat z czterech na dwie.
3. W odniesieniu do Ubezpieczenia Zielonej Karty prosimy o informację czy ma ona
obowiązyw3ać na terytorium Turcji, Tunezji, Maroko, Rosji, Iranu, Izraela,
Azerbejdżanu?
Odpowiedź: Nie.
4. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe prosimy o informację dla których
pojazdów ma zostać wystawiony Certyfikat Zielonej Karty?
Odpowiedź: Nie dotyczy.
5. W odniesieniu do ubezpieczenia asssitance i holowanie na terytorium RP prosimy o
wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu kilometrowego w wysokości 300 km.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu kilometrowego w
wysokości 300 km w holowaniu na terytorium RP w ubezpieczeniu assistance.
6. W odniesieniu do ubezpieczenia assistance prosimy o akceptację zapisu: „ Ochroną
objęte zostaną pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5t. do 10 lat które posiadają ochronę
ubezpieczeniową w zakresie AC”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.
7. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia Assistance następujących świadczeń:
a). ekspertyza techniczna,
b). złomowanie pojazdu
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wnioskowanych zapisów.
8. W odniesieniu do ubezpieczenia assistance i pojazdu zastępczego prosimy o akceptację
następującego zapisu: „Wynajem pojazdu zastępczego do 3 dni roboczych w wyniki
awarii, do 7 dni roboczych w wyniku kradzieży i wypadku oraz koszt podstawienia lub
odbioru pojazdu”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.

Z upoważnienia Burmistrza
/-/ Grzegorz Kaczmarek
Zastępca Burmistrza
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