Jelenia Góra, dnia 13 czerwca 2019 r.

BZP.272.1.7.2019

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO”
Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn.
zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedzi na
zapytania wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

L.p.

Treść wniosku

Wyjaśnienie

Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Jeleniogórskiego
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Prosimy o wskazanie budynków nieużytkowanych oraz Zamawiający wskazał w załączniku nr 1e do SIWZ, zakładka nr 1,
podanie informacji, w jaki sposób są zabezpieczone przed kolumna „K”, które budynki są nieużytkowane. Są to zatem cztery,
dostępem osób trzecich.
następujące nieruchomości w całym zasobie:
Lokalizacja

Suma ubezpieczenia

Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500 Jelenia Góra

2 234 000,00 zł

Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go Maja 62,
58-530 Kowary

1 375 000,00 zł
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Nieruchomość zabudowana budynkiem wczasowym, ul.
Piastowska 16, 58-580 Szklarska Poręba

159 675,00 zł

Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich

319 256,15 zł

Budynki te są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich w różny,
następujący sposób (zgodnie z informacjami podanymi w załączniku nr
1e, zakładka nr 4): zamki wielozastawkowe, stały dozór fizyczny –
ochrona własna, okratowane okna, zewnętrzny system dozoru, alarm.
Szczegóły podane są w przywołanym załączniku nr 1e do SIWZ, zakładka
nr 4, do której zamawiający odsyła.
Zamawiający potwierdza.
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Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie zgłasza do
ubezpieczenia mienia w postaci wysypisk odpadów
sortowni śmieci, ani nie planuje w trakcie okresu
ubezpieczenia przejęcie nowych lokalizacji w których
będzie prowadzona działalność związana z przeróbką lub
sortowaniem śmieci.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie Zamawiający i jednostki objęte zamówieniem działają co do zasady zgodnie
przeglądy, pozwolenia, atesty i inne dokumenty wiążące się z przepisami prawa, do czego są zobowiązane i co podlega permanentnej
z przestrzeganiem przepisów prawa – w szczególności o kontroli. Dlatego - według najlepszej posiadanej wiedzy - zamawiający
ochronie ppoż., prawa budowlanego etc.
potwierdza.
Ewentualne odstępstwa wskazane zostały w załączniku nr 1e do SIWZ, w
zakładce nr 4.
Przy tym zamawiający oświadcza, że do dnia 31.08.2019 r. każdy z
obiektów wykazujących odstępstwa (tzn. nieposiadający w ogóle
zabezpieczeń p.poż) wyposażony zostanie przynajmniej w dwie gaśnice.
Prosimy o informację, czy w przedmiotowych zasobach Wszelkie posiadane informacje zamawiający zawarł w załączniku nr 1e do
znajdują się budynki i budowle z palnym pokryciem SIWZ, zakładka nr 1, kolumna „J”
dachowym takim jak: strzecha, słoma, trzcina, gont
drewniany, wióry, łupki, deszczułki, etc. (inny materiał
roślinny)? Jeżeli są, to które to budynki?
Prosimy o zgodę na zmianę zapisu SIWZ:
Z uwagi na w znacznym stopniu zbieżny zakres klauzuli podanej przez
wykonawcę, zamawiający przychyla się do jego wniosku i zastępuje
JEST: Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł, w
aktualny zapis treścią tejże zaproponowanej klauzuli.
tym polegających na dewastacji lub wandalizmie, możliwa
jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem
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powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o
zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu
danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru
szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący
przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a
także dokumentację fotograficzną). W przypadku podejrzenia,
iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego
ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później
niż w ciągu 24 godzin
MIAŁOBY BYĆ: Dla szkód których wartość nie przekracza 2
000 zł, w tym polegających na dewastacji lub wandalizmie,
możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, zgodnie z treścią
klauzuli samolikwidacji drobnych szkód.
Klauzula samolikwidacji drobnych szkód

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala
się, że:

1. W przypadku wystąpienia szkód, których szacunkowa
wartość nie przekracza 2 000 zł powyżej ustalonej w umowie
ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej Ubezpieczony,
po
zgłoszeniu UNIQA faktu wystąpienia szkody sporządzi
pisemny protokół zawierający:
1.1. datę sporządzenia protokołu,
1.2. dane i podpisy osób sporządzających protokół ,
1.3. podpisy przedstawicieli Ubezpieczonego, świadka
zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę,
1.4. oświadczenie sprawcy szkody,
1.5. datę i przyczynę powstania szkody wraz z opisem
zdarzenia ,
1.6. wykaz uszkodzonego mienia wraz z dokumentacją
fotograficzną,
1.7. szacunkową wartość szkody,
1.8. w przypadku szkody, w lokalach wynajmowanych - kopię
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umowy najmu lokalu,
1.9. w przypadku zalania – protokół spisany z najemcą /
wynajmującym.
Po dokonaniu naprawy, Ubezpieczony dostarczy UNIQA
dokumenty potwierdzające zakres i koszt naprawy bądź
odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody.
Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję
w przypadku, kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada
znamiona przestępstwa.
Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do
dyspozycji UNIQA.
W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie
będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności
powstania szkody bądź jej wartości UNIQA w ciągu 7 dni od
dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do Ubezpieczonego
z prośbą o uzupełnienie dokumentów

Prosimy o zgodę na dopisanie do treści klauzuli aktów
terroryzmu następujących wyłączeń odpowiedzialności
Ubezpieczyciela:
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Z uwagi na fakultatywny charakter klauzuli aktów terroryzmu,
zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy.

powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na
działanie substancji toksycznych, chemicznych lub
biologicznych
wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu
jądrowego,
reakcji
nuklearnej,
promieniowania
jądrowego, skażenia radioaktywnego
spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez
włamania komputerowe oraz w wyniku działania
wirusów komputerowych

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności Zamawiający potwierdza.
wprowadzone zapisami 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 zapisami SIWZ.
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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.

Kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i OC, więc w tych produktach będą
miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU
wykonawcy. Natomiast w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk
zamawiający podaje własny katalog wyłączeń. Analogiczna sytuacja
miała miejsce w zamówieniu realizowanym w latach 2016-2019.
Prosimy o potwierdzenie że wszelkie zmiany potwierdzone Nie wszystkie zmiany wymagają zgody wykonawcy. Wyraźnie wskazuje na
umową ubezpieczenia wymagają zgody obu stron.
to zapis § 4 ust. 14 wzorów umów (zał. 6 i 6a do SIWZ). Podobny zapis
obowiązuje aktualnie; przy tym nie są to zmiany trudne lub niemożliwe do
zaakceptowania przez wykonawców.
Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności Zamawiający wprowadza do klauzuli ogólny limit w wysokości 200 000,00
100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
ubezpieczenia dla klauzuli usunięcia przyczyn awarii
Dot. pkt XV (Miejsce i termin składania i otwarcia ofert)
Zamawiający informuje, że dokona zmiany terminów składania i otwarcia
Prosimy o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert ofert na następujące: termin składania ofert – do godz. 12:00 w dniu
19.06.2019 r.; termin otwarcia ofert – o godz. 12:15 w dniu 19.06.2019 r.
do dnia 24.06.2019 r. godz. 12.00.
Prosimy o włączenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i włącza do zakresu
ubezpieczenia klauzulę wyłączającą ryzyka cybernetyczne, która jednak nie
ryzyk oraz sprzętu elektronicznego klauzuli:
będzie miała zastosowania, gdy wykonawca zaakceptuje fakultatywną
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne.
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień klauzulę cyber risk.
niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających
jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie
odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych
elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie,
uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu
(w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy
komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym
charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób,
polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji
w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek
szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody
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w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania,
obniżenie
funkcjonalności,
utratę
zysku
będącą
następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a
także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od
jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które
przyczyniły
się
równocześnie
lub
w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje
w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub
przetwarzania
za
pomocą
elektronicznych
i
elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych
lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują
oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do
przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i
obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub
nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg
nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze
lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się
za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej.
Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”,
„robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.
Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest Zamawiający potwierdza.
włączenie do ubezpieczenia szkód, o których mowa w
„Klauzuli
wyłączającej
ryzyka
cybernetyczne”,
tj.
jakichkolwiek szkód powstałych w danych elektronicznych,
w tym: zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub
zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie
wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub
inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub
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wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na
nieautoryzowanym
dostępie
lub
ingerencji
w dane elektroniczne) oraz wynikających z nich
jakichkolwiek szkód następczych, w tym, lecz nie wyłącznie:
fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości
użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku
będącą
następstwem
zakłócenia
bądź
przerwy
w działalności, a także kosztów i nakładów dowolnego
rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub
zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej
innej kolejności do powstania szkód.
Z uwagi na planowany termin wykonania usługi 36 m-cy Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ i
prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania klauzuli nie wyraża zgody na włączenie klauzuli wypowiedzenia.
wypowiedzenia o poniższej treści:
Klauzula wypowiedzenia.
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez
Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 2-miesięcznym
okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego
okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może
wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za które
uznaje się wyłącznie:
1. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia
reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w
Umowie Ubezpieczenia,
2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia
reasekuracyjnego.
3. Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość
rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych
odszkodowań z tytułu danego ubezpieczenia do składki
zarobionej (składka przypisana z danego ubezpieczenia
pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego
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okresu) nie przekroczy 40%, odpowiednio:
a) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony;
b) za 12 miesięcy pierwszego okresu ochrony i 10 miesięcy
drugiego okresu ochrony.
Prosimy o informacje o zagrożeniu powodziowym w
odniesieniu do lokalizacji, deklarowanych do ubezpieczenia
w ramach SIWZ, dla których w załączonych do SIWZ
wykazach takich informacji nie przedstawiono, w tym:
a) wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią w okresie
począwszy
od
1997
r.
wraz
z określeniem roku powodzi, przedmiotu i wysokości szkód
powstałych w wyniku powodzi,
b) w przypadku lokalizacji dotkniętych powodzią w okresie
od 1997 r., prosimy o wskazanie inwestycji, działań
rozwiązań wprowadzonych/wdrożonych po powodzi,
mających na celu wyeliminowanie ryzyka powodzi bądź jego
ograniczenie,
c) wskazanie lokalizacji, dla których w najbliższym
sąsiedztwie znajdują się cieki wodne, stanowiące lub mogące
stanowić zagrożenie powodziowe dla deklarowanego do
ubezpieczenia mienia (prosimy o wskazanie nazwy cieku,
jego odległości od lokalizacji oraz położenia względem
ubezpieczanej lokalizacji (lustra wody).
Prosimy o:
1) informację, czy Zamawiający planuje w okresie
ubezpieczenia realizację nowych lub zakończenie trwających
inwestycji (prosimy o krótki opis inwestycji wraz ze
wskazaniem ich wartości/szacowanej wartości, terminem
zakończenia inwestycji),
2) wskazanie kategorii mienia, jaką Zamawiający planuje
włączyć do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia wraz z
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Zagrożenie powodziowe – a) nie było szkód powodziowych od 1996 r. b)
por. odpowiedź w pkt. a); c) rzeka Bóbr w odległości 50 m od zabudowań
DPS Janowice Wielkie;

Zamawiający informuje, iż nie ma Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Jest
Uchwała budżetowa, Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Program
Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego. Inwestycje są realizowane w zależności
od możliwości finansowych Powiatu.
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szacowaną sumą ubezpieczenia.
Zbiory biblioteczne, księgozbiory oraz zasoby archiwalne –
prosimy o potwierdzenie, ze zbiory nie zawierają tzw.
„białych kruków” oraz wskazanie pozycji o najwyższej
wartości (1-3 pozycji) oraz - w miarę możliwości przybliżonej wartości łącznej zbiorów.
Prosimy o bliższe informacje nt. deklarowanych do
ubezpieczenia solarów; instalacji i kolektorów solarnych; m.
in.:
a) miejsca zainstalowania urządzeń solarnych,
b) łącznej wartości deklarowanych do ubezpieczenia
urządzeń solarnych,
c)
wartości
urządzeń
solarnych
w
jednej
lokalizacji/budynku,
Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały
zgłoszone obiekty w złym stanie technicznym, w tym o złym
stanie technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien,
niezabezpieczonymi
szczelinami
w
złączach
płyt,
nieprawidłowymi
spawami,
brakami
w zabezpieczeniu otworów dachowych lub inne elementy
budynku.
Prosimy o potwierdzenie, że wśród budowli i budynków
zgłoszonych do ubezpieczenia brak jest budowli i budynków
przeznaczonych do rozbiórki, w przeciwnym wypadku
prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia.
Jeżeli wśród deklarowanego do ubezpieczenia mienia
znajdują się obiekty o charakterze zabytkowym, prosimy o
ich wskazanie.

Zamawiający potwierdza.

W chwili obecnej zamawiający nie podaje do ubezpieczenia solarów i
instalacji solarnych, a rozszerzenie ma charakter intencjonalny, odnoszący
się do przyszłości. Jeśli pojawi się potrzeba ubezpieczenia, warunki
ochrony ubezpieczeniowej ustalone zostaną w drodze wspólnych ustaleń i
za obostronną zgodą stron umowy ubezpieczenia.

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia został zgłoszony obiekt w
złym stanie technicznym zlokalizowany w Kowarach przy ul. 1-Maja 62.

Zamawiający informuje, że wśród obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia
nie ma obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

Zamawiający wskazuje obiekty będące pod opieką konserwatora w
załączniku nr 1e do SIWZ, zakładka nr 1, kolumna „N”. Jednocześnie
zamawiający potwierdza, budynki jednostki DPS Junior są również objęte
opieką konserwatora.
Prosimy o wskazanie obiektów wyłączonych z eksploatacji, Nieużytkowane są cztery nieruchomości – wyłączone z eksploatacji,
jeżeli takie są, wraz ze wskazaniem przyczyny wyłączenia z przeznaczone do sprzedaży.
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eksploatacji i ich stanu technicznego.

Lokalizacja

Suma
ubezpieczenia

Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500 Jelenia Góra

2 234 000,00 zł

Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go Maja 62, 58-530
Kowary

1 375 000,00 zł

Nieruchomość zabudowana budynkiem wczasowym, ul.
Piastowska 16, 58-580 Szklarska Poręba

159 675,00 zł

Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich

319 256,15 zł

Informacje o wskazanych nieruchomościach zostały zawarte w załączniku
nr 1e do SIWZ, w zakładce nr 1 i nr 4.
Stan techniczny nieruchomości jest następujący:
Lokalizacja
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Ocena stanu
technicznego

Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500 Jelenia Góra

W stanie
dostatecznym

Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go Maja 62, 58-530
Kowary

W złym stanie

Nieruchomość zabudowana budynkiem wczasowym, ul.
Piastowska 16, 58-580 Szklarska Poręba

W stanie
dostatecznym

Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich

W stanie
dostatecznym

Obiekty wyłączone z eksploatacji, czy Zamawiający planuje Zamawiający nie ma sprecyzowanych planów w odniesieniu do wyłączania
w
okresie
ubezpieczenie
wyłączyć w przyszłości innych obiektów z eksploatacji.

10

z eksploatacji obiekty, jeżeli tak - to jakie i z jakiego powodu?
Proszę
o
potwierdzenie,
że
zabezpieczenia
przeciwpożarowe
we
wszystkich
lokalizacjach
i obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodne z
obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i
posiadają wszystkie aktualne przeglądy.
24

Prosimy
o
potwierdzenie,
że
zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie
aktualne technicznie przeglądy.
25
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Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie zgłaszane do
ubezpieczenia obiekty:
a) posiadają pozwolenie na użytkowanie,
b) są użytkowane i i utrzymywane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego,
c) obiekty oraz wykorzystywane instalacje techniczne
podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu
technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym
przez uprawnione podmioty,
d) w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono

11

Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych zawarty został w załączniku nr 1e
do SIWZ, zakładka nr 4. Zamawiający może jedynie przypuszczać, że
wszystkie zabezpieczenia są sprawne i posiadają przeglądy, ale nie jest w
stanie potwierdzić tej informacji z całą pewnością w toku procedury
przetargowej. Zamawiający wnosi o dokładne zapoznanie się ze
wskazanym załącznikiem do SIWZ i ewentualnie do lustracji miejsc
zgłaszanych do ubezpieczenia. W obiektach nieużytkowanych (cztery
lokalizacje), Karpacz ul. Nadrzeczna 1 oraz w garażu przy ul.
Franciszkańskiej 34, 58-580 Szklarska Poręba, zabezpieczenia nie są
zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, ale zamawiający
oświadcza, że do dnia 31.08.2019 r. każdy z obiektów wykazujących
odstępstwa (tzn. nieposiadający w ogóle zabezpieczeń p.poż) wyposażony
zostanie przynajmniej w dwie gaśnice.
Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zawarty został w załączniku nr
1e do SIWZ, zakładka nr 4. Zamawiający może jedynie przypuszczać, że
wszystkie zabezpieczenia są sprawne i posiadają przeglądy, ale nie jest w
stanie potwierdzić tej informacji z całą pewnością w toku procedury
przetargowej. Zamawiający wnosi o dokładne zapoznanie się ze
wskazanym załącznikiem do SIWZ i ewentualnie do lustracji miejsc
zgłaszanych do ubezpieczenia.
Zamawiający udziela odpowiedzi:
a) tak, jeśli pozwolenie jest wymagane;
b) tak, jeśli wymagają tego przepisy; c) tak, jeśli wymagają tego przepisy;
d) w protokołach nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie
obiektów.
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zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów/instalacji.
Prosimy o:
1) wykreślenie pkt 2.5.1 stanowiącego, ze „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.”
2) potwierdzenie, że obowiązującymi w zakresie ryzyka
kradzieży z włamaniem i rabunku są limity wskazane w
SIWZ, niezależnie od odmiennych zapisów OWU
ubezpieczyciela w danym zakresie (innych limitów lub ich
braku).
W odniesieniu do pkt 5.45. stanowiącego iż „W odniesieniu
do wszystkich składników mienia, bez względu na rodzaj
przyjętej wartości, zniesiona zostaje tzw. reguła
proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne.
Jakiekolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych
warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego
zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego
redukcji, nie będą miały zastosowania.” p prosimy o:
1) wykreślenie zapisu,
2) lub zastąpienie zapisu następującym:
„W odniesieniu do mienia ubezpieczonego wg wartości
księgowej brutto tzw. reguła proporcjonalnej redukcji
odszkodowania lub jej pochodne.
W odniesieniu do mienia ubezpieczonego wg wartości
odtworzeniowej
lub
rzeczywistej
tzw.
reguła
proporcjonalnej redukcji odszkodowania będzie miała

12

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i wykreśla wskazany
zapis. Zastosowanie mają limity podane przez zamawiającego.

Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w
SIWZ.
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zastosowania jedynie w przypadku gdy faktyczna wartość
odtworzeniowa lub rzeczywista na dzień szkody przekracza
130% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia przedmiotu
dotkniętego szkodą.”
Klauzula likwidacyjna – prosimy o zastąpienia zdania w
klauzuli w brzmieniu: „Jakiekolwiek postanowienia ogólnych
warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego
zmniejszenia odszkodowania lub innej jego redukcji (w tym
proporcjonalnej), nie będą miały zastosowania” ww.
zapisami
dotyczącymi
proporcjonalnej
redukcji
odszkodowania, czyli:
„W odniesieniu do mienia ubezpieczonego wg wartości
księgowej brutto tzw. reguła proporcjonalnej redukcji
odszkodowania lub jej pochodne.
W odniesieniu do mienia ubezpieczonego wg wartości
odtworzeniowej
lub
rzeczywistej
tzw.
reguła
proporcjonalnej redukcji odszkodowania będzie miała
zastosowania jedynie w przypadku gdy faktyczna wartość
odtworzeniowa lub rzeczywista na dzień szkody przekracza
130% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia przedmiotu
dotkniętego szkodą.”
W związku z postanowieniami pkt 5.74 - prosimy o
wskazanie ilości i wartości transportów gotówki, która jest
przewożona niezgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, tj. niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych
przechowywanych i transportowanych przez
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne”. Jeżeli takie
przypadki nie mają miejsca - prosimy o zweryfikowanie
brzmienia zapisu pkt 5.74

13

Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w
SIWZ.

Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w
SIWZ. Brzmienie zapisu jest jasne i dotyczy braku wymogów stosowania
zasad transportu w odniesieniu do zabezpieczeń technicznych, jak i
sposobu konwojowania poza określonymi w obowiązujących na dzień
zawarcia umowy przepisach i rozporządzeniach.
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W związku z postanowieniami pkt 5.74 - prosimy o
wskazanie faktycznego sposobu wykonywania transportu
gotówki i jej zabezpieczenia (wraz z określeniem ilości
transportów
w rocznym okresie ubezpieczenia,
maksymalnej wartości pojedynczego transportu oraz łącznej
wartości
gotówki
transportowanej
w
okresie
ubezpieczenia).
„Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia” - prosimy o
rozszerzenie klauzuli o zdanie „Postanowienia niniejszej
klauzuli mają zastosowanie, pod warunkiem że środki
z odszkodowania zostaną przeznaczone na inwestycje w
środki trwałe Ubezpieczonego.”
Klauzula uznania stanu zabezpieczeń - prosimy o
rozszerzenia klauzuli o zdanie „Postanowienia niniejszej
klauzuli mają zastosowanie, pod warunkiem, że
zabezpieczenia, o których mowa w klauzuli są sprawne
technicznie i zgodne z wymogami prawa.”
Klauzula miejsc ubezpieczenia - prosimy o:
1) ustanowienie limitu odpowiedzialności dla miejsc
ubezpieczenia
innych
niż
wskazane
w SIWZ, czyli tzw. „nienazwanych miejsc ubezpieczenia”
2) rozszerzenie brzmienia klauzuli o zdanie „Warunkiem
udzielenia
ochrony
ubezpieczeniowej
dla
tzw.
„nienazwanych
miejsc
ubezpieczenia
(miejsc
nie
wskazanych w SIWZ) jest posiadanie przez każde takie
miejsce
ubezpieczenia,
co
najmniej
minimalnych
zabezpieczeń
ppoż.
i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach
ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
„Klauzula składowania” - prosimy o rozszerzenie klauzuli o
zdanie „Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu
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Zamawiający informuje, iż maksymalna liczba transportów w okresie
rocznym wynosi około 800, maksymalna wartość jednego transportu to
30.000 zł.
Pieniądze są transportowane głównie samochodami
służbowymi, 1 jednostka - konwój, 1 jednostka - firma zewnętrzna, 1
jednostka – autobus MZK lub samochód prywatny pracownika.

Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w
SIWZ.

Zamawiający wprowadza do klauzuli proponowany zapis.

Zamawiający wprowadza limit w wysokości 2 000 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia oraz dodaje zapis
wskazany przez wykonawcę, dotyczący poziomu zabezpieczeń.

Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w
SIWZ.
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do mienia, którego składowanie na podłodze było
uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”
Klauzula ubezpieczenia przepięć prosimy o usunięcie
„UWAGI” w treści klauzuli (z uwagi na różnie zakres i
brzmienie zapisów OWU, utrzymanie zapisu uwagi
powodować będzie nieporównywalność ofert, ceny, a tym
samym nierówność traktowania oferentów), a tym samym
potwierdzenie, że obowiązujący limitem dla zakresu
określonego w klauzuli jest limit wskazany dla klauzuli w
SIWZ.
Załącznik nr 1 do SIWZ – Postanowienia obligatoryjne
dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz do
oceny ryzyka
1/ Prosimy o zmianę w pkt 1. Ppk. 3) na „ … ograniczona jest
do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niż 30% …”
2/ Prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń w pkt 23.
również winy umyślnej
W zakresie pkt 2 prosimy o informację czy zostają zgłoszone
do ubezpieczenia szklarnie, solary i kolektory solarne,
pojazdy podlegające obowiązkowej rejestracji. Prosimy o
szczegółowy wykaz ww mienia

Zamawiający usuwa wskazany zapis, chociaż wobec kilkuset innych
parametrów ubezpieczenia nie zgadza się z opinią wykonawcy w kwestii
nieporównywalności ofert.

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i wprowadza limit w
wysokości 30% zamiast 40%.

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i dodaje winę umyślną
upoważniającą do zastosowania regresu.
Na chwilę obecną do ubezpieczenia została zadeklarowana mała szklarnia
w wartości księgowej brutto 24.418,94 w jednostce DPS Janowice. Zapisy
odnoszą się do przyszłości. Jeśli pojawi się potrzeba ubezpieczenia,
warunki ochrony ubezpieczeniowej i składka ustalone zostaną w drodze
wspólnych ustaleń i za obostronną zgodą stron umowy ubezpieczenia.
Pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji zamawiający nie będzie
zgłaszać do ubezpieczenia mienia.
Prosimy o zaznaczenie w 2.1.19 że system sieci Zamawiający potwierdza, przy czym odległość może wynosić do 300 m od
teletechnicznej, deszczowej, wodociągowej, sanitarnej i mienia ubezpieczonego w danej lokalizacji.
kanalizacji objęty jest ubezpieczenie jeżeli przynależy do
ubezpieczonej lokalizacji i znajduje się w odległości nie
większej niż 100 m od mienia ubezpieczonego w danej
lokalizacji.
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40a

41

42
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W odniesieniu do mienia osób trzecich, mienia
pracowniczego oraz mienia uczniów, wychowanków i
podopiecznych prosimy o zmianę podstawy szacowania
wartości mienia na wartość rzeczywistą.
W
punkcie
4
SIWZ
Akceptowalne
wyłączenia
odpowiedzialności
Ubezpieczyciela
w
zakresie
ubezpieczenia prosimy o uwzględnienie wyłączenia
odpowiedzialności za szkody powstałe w naziemnych oraz
podziemnych liniach (przesyłowych i rozdzielczych)
elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych tego typu
oraz urządzeniach stanowiących ich integralną część,
służących do rozdziału i przetwarzania energii lub sygnałów,
za
wyjątkiem
linii
i
urządzeń
zaspokajających
Ubezpieczającego, zlokalizowanych na jego terenie i
stanowiących jego własność.
W
punkcie
4
SIWZ
Akceptowalne
wyłączenia
odpowiedzialności
Ubezpieczyciela
w
zakresie
ubezpieczenia prosimy o uwzględnienie wyłączenia
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie
przestrzegania
przez
Ubezpieczającego
wymogów
określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich
Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na
powstanie szkody lub jej rozmiar.
W
punkcie
4
SIWZ
Akceptowalne
wyłączenia
odpowiedzialności
Ubezpieczyciela
w
zakresie
ubezpieczenia prosimy o uwzględnienie wyłączenia
wszelkiego rodzaju szkód
pośrednich związanych z
opóźnieniami.
w punkcie 5.45 prosimy o zachowanie zasady proporcji

Zamawiający w powyższym zakresie
szacowania na wartość rzeczywistą.

dokonuje zmiany podstawy

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i dodaje wyłączenie.

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i dodaje wyłączenie.

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i dodaje wyłączenie.

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Zasadę proporcji znosi
również klauzula likwidacyjna.
w punkcie 5.51 dla budynków nieużytkowanych w tym Zamawiający wyraża zgodę jedynie na to, aby pustostany, które pierwotnie
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pustostanów prosimy o ograniczenie zakresu ochrony do
podstawowego
obejmującego:
pożar,
bezpośrednie
uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku
powietrznego, oraz dodanie poniższego zapisu:
Ochrona dla obiektów wyłączonych z użytkowania/
pustostanów, udzielana jest pod warunkiem, że spełnione są
łącznie następujące warunki:
- posiadają wymagane prawem zabezpieczenia p.poż
- maszyny i urządzenia są odłączone od źródeł zasilania,
- z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i
technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz
para
- drzwi i okna na parterze są zabezpieczone przed
nieuprawnionym wtargnięciem do wnętrza budynku.
Prosimy o podanie wykazu budynków, pustostanów.
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miały mieć zakres ubezpieczenia pełny oraz zaledwie cztery budynki w
chwili obecnej nieużytkowane, miały zakres ochrony zgodny z treścią
klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji.
Budynki nieużytkowane zostały wyraźnie wskazane w załączniku nr 1e do
SIWZ, zakładka nr 1. Są to:
Lokalizacja

Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500
2 234 000,00 zł
Jelenia Góra
Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go
1 375 000,00 zł
Maja 62, 58-530 Kowary
Nieruchomość
zabudowana
budynkiem
wczasowym, ul. Piastowska 16, 58-580 Szklarska 159 675,00 zł
Poręba
Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich

w punkcie 5.72 dla kradzieży zwykłej prosimy o dodanie
zastrzeżenia, że ww. rozszerzenie nie ma zastosowania do
dzieł sztuki, wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego
mienia. Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej
do 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia. Prosimy o wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody.
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone
do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie
stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym
wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających
przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny
i terminu jej usunięcia.
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone
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Suma ubezpieczenia

319 256,15 zł

Zamawiający potwierdza, że rozszerzenie nie ma zastosowania do dzieł
sztuki, wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia. Jednocześnie
zmawiający nie zmienia limitu odpowiedzialności i wysokości franszyzy.

Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, jeśli pozwolenie
takie było wymagane.

Zamawiający potwierdza w zakresie w jakim przeglądy są dla niego
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do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych
przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co
potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w
przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie
spełniających powyższego warunku wraz z określeniem
przyczyny i terminu ich usunięcia.
Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły
pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów
zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag,
zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o
podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o
udzielenie bliższych informacji oraz terminu wykonania
zastrzeżeń.
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłoszonego do
ubezpieczenia mienia nie znajduje się mienie na
wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów, miejscach
utylizacji odpadów
Czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu
znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczane – jeśli tak,
wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat
materialnych) w tym mieniu w latach 2016-2019.

wymagane.

Według wiedzy zamawiającego protokoły nie zawierają uwag, zastrzeżeń,
wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze

Zamawiający potwierdza.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest audyt ubezpieczeń
zamawiającego. Zamawiający zauważa jednak, że aktualny przedmiot
ubezpieczenia wykazany w załączniku nr 1e do SIWZ jest zbliżony i
podobny do tego z procedury w roku 2016.

prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie będzie Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem, że dla mienia o charakterze
odpowiadał za wartość zabytkową i historyczną.
zabytkowym opis przedmiotu zamówienia zawiera specjalne zapisy
dodatkowe.
Załącznik nr 1, zakładka 4:
Załącznik nr 1e, zakładka nr 4 zawiera wszystkie posiadane przez
– prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia zamawiającego informacje.
przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne
przeglądy i badania;
- jeśli istnieją budynki nie posiadające wymaganych
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prawem zabezpieczeń p.poż. prosimy o ich wskazanie wraz
z określeniem przyczyny i terminu dostosowania
zabezpieczeń do przepisów prawa.
- prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej
budynków w tym
nieużytkowanych, które nie są
zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami o
ochronie pożarowej z ochrony ubezpieczeniowej
Klauzule obligatoryjne – Załącznik nr 1c do SIWZ
Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i termin 3 dni zmienia
na 24 godziny po stwierdzeniu wystąpieniu takiej szkody
1/ Kradzież zwykła – prosimy o zmianę terminu na 24
godziny
Dla ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ.
poniższych wyłączeń:
„Z zachowaniem pozostałych wyłączeń z OWU, Ubezpieczyciel
nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
- których wiek przekracza 50 lat
klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia – prosimy o Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ.
zmianę wypłaty odszkodowania według wartości Zastosowanie ma klauzula likwidacyjna i jej postanowienia.
rzeczywistej
Klauzula ubezpieczenia mienia poza ewidencją – prosimy o Na chwilę obecną zamawiający nie jest w stanie określić wartości i rodzaju
informacje co to za mienie i jaka jest jego wartość takiego mienia. Może się zdarzyć, że jakieś składniki majątkowe nie zostały
jednostkowa
zamieszczone, np. przez omyłkę lub zaniechanie, w spisach majątku.
Klauzula konserwatorska – prosimy o przeniesienie tej Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ.
klauzuli do klauzul fakultatywnych
Klauzula automatycznego pokrycia – wnosimy o Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ.
wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości
20% łącznej sumy ubezpieczenia, w tym 1.000.000 PLN
bezskładkowo.
klauzula rozmrożenia – prosimy o informację czy Agregaty prądotwórcze posiadają: DPS Janowice Wielkie oraz DPS JUNIOR
Zamawiający posiada alternatywnego źródła zasilania np. w Miłkowie.
agregaty prądotwórcze lub inne?
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Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – ponieważ informacja
nt.
stosowanych
zabezpieczeń
p.poż
i
przeciw
kradzieżowych w SIWZ jest bardzo ogólna to Ubezpieczyciel
nie miał możliwości dokładnego zapoznania z rodzajem i
stanem zabezpieczeń. Prosimy o rezygnację/ wykreślenie
klauzuli – proponujemy przyjąć wymagania dotyczące
zabezpieczeń minimalnych określonych w ogólnych
warunkach ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana przez Zamawiającego.
klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o
wyłączenie z klauzuli budynków i budowli przeznaczonych
do rozbiórki oraz maszyny i urządzenia przeznaczone do
likwidacji (lub złom) oraz
uwzględnienie zmian
proponowanych w pkt 8 i 16 Ubezpieczenie mienia od
wszystkich ryzyk.
Klauzula kosztów alarmu – prosimy o przeniesienie tej
klauzuli do klauzul fakultatywnych
Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów –
prosimy o potwierdzenie, ze limit odpowiedzialności podany
w klauzuli dotyczy wszystkich ryzyk Części I Zamówienia
klauzula przemieszczania pomiędzy lokalizacjami – prosimy
o dopisanie o ile miejsce do którego zostało przeniesione
mienie jest do tego przygotowane. Klauzula nie obejmuje
szkód w transporcie
Klauzula ubezpieczenia stałych kosztów działalności –
prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w
wysokości 3 dni roboczych
klauzula kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania
– prosimy o dodanie
„że,
dalsze zamieszkiwanie przez dotychczasowych
użytkowników we wszystkich lub w niektórych lokalach
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Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ.
Informacja o zabezpieczeniach jest szczegółowo podana w zakładce nr 4
załącznika nr 1e do SIWZ.

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ.
Jednocześnie zamawiający informuje, że klauzula nie obejmuje budynków i
budowli przeznaczonych do rozbiórki oraz maszyn i urządzeń
przeznaczonych do likwidacji (lub złom).
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ
Zamawiający potwierdza.
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ.
Propozycja wykonawcy jest zbyt ogólna i może stanowić nieuzasadniony
argument na rzecz odmowy wypłaty odszkodowania.
Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy.
Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i dodaje proponowane
zapisy.

mieszkalnych w tym budynku jest prawnie niedopuszczalne
w związku z prawomocną decyzją właściwego organu
administracji,
ubezpieczyciel
pokryje
następujące
bezpośrednio z tym związane koszty dodatkowe:
1. W zakresie zapewnienia przez ubezpieczającego
innego budynku (lub lokali) do tymczasowego
zamieszkiwania przez ww. użytkowników: czynsz
(opłata) należny wynajmującemu, przy czym:
1.1.
w pierwszej kolejności ubezpieczający
przeprowadzi konsultacje z Powiatem
Jeleniogórskim i Skarbem Państwa w
przedmiocie możliwości wykorzystania ich
zasobu budynkowego i lokalowego na
potrzeby
tymczasowego
zamieszkiwania
przez ww. użytkowników, a w przypadku
wyniku negatywnego tych konsultacji skorzysta
z usług hoteli, moteli,
pensjonatów lub hosteli;
1.2.
ubezpieczyciel pokrywa czynsz (opłatę)
przez okres prawnego wyłączenia budynku
(lokali) z użytkowania, nie dłużej jednak niż 3
miesiące od dnia powstania szkody;
2. W zakresie zapewnienia przez ubezpieczającego
innego miejsca do przechowania mienia ww.
użytkowników dotychczas znajdującego się w
budynku dotkniętym szkodą: opłata należna
przechowawcy, przy czym:
2.1.
w pierwszej kolejności ubezpieczający
zbada, czy jest możliwe przechowanie tego
mienia w nieruchomościach (budynkach,
lokalach) będących w jego zasobie/zarządzie,
a w przypadku braku takiej możliwości 21

skorzysta z usług innych osób lub podmiotów,
które nie muszą zawodowo trudnić się takimi
usługami, o ile nie pozostają w stosunku
prawnym lub rodzinnym z ubezpieczającym
ani z ww. użytkownikami;
2.2.
ma zastosowanie pkt 1.2. Klauzuli;
2.3.
ubezpieczyciel nie pokrywa wydatków,
jeśli ww. mienie może być umieszczone w
lokalu tymczasowego zamieszkiwania przez
danego użytkownika.
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prosimy o wykreślenie klauzuli współwłasności mienia, w
przypadku odmowy wykreślenie zapisów dotyczących nie
stosowania zasady proporcji. Odnośnie pkt 2 klauzuli
obniżenie limitu do 100 000,00 zł na jeden i na wszystkie
wypadki
prosimy o dodanie do klauzuli władzy publicznej poniższych
wyłączeń:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
a) wyrządzone w związku ze świadomym naruszeniem
prawa,
b) które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli
przemawiają za tym przewidziane przez prawo
cywilne względy słuszności,
c) powstałe w wyniku niewypłacalności,
d) w postaci utraconych korzyści.
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych
w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz
Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli
OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające
odpowiedzialność
Ubezpieczyciela,
to
mają
one
zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu
22

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ.

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i dodaje proponowane
zapisy.

Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapisem zawartym w załączniku nr 1
do SIWZ (punkty 6, 8 i 41).
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ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
W odniesieniu do zapisów o niezmienności stawek, prosimy
o dodanie zastrzeżenia, że zastosowanie będą miały stawki/
składki zaproponowane w ofercie przetargowej, z
zastrzeżeniem § 816 k.c.
Odnośnie Załącznika nr 1 do SIWZ: Postanowienia
obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części
zamówienia oraz dane do oceny ryzyka.
Wnioskujemy o usunięcie zapisów nr 17, nr 18 i nr 20.
W to miejsce proponujemy wprowadzenie zapisów
zgodnych z art. 815, 816, 817, 818 KC.
Prosimy o przesuniecie terminu składania oferty do dnia
21.06.2019r.

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ. Art. 816
k.c. ma jednak zastosowanie.
Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ. Przy tym
wszelkie normy kogentne mają pełne zastosowanie. Ich obowiązywanie nie
może być wolą stron wyłączone lub ograniczone.

Zamawiający informuje, że dokona zmiany terminów składania i otwarcia
ofert na następujące: termin składania ofert – do godz. 12:00 w dniu
19.06.2019 r.; termin otwarcia ofert – o godz. 12:15 w dniu 19.06.2019 r.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłoszone do W całym zasobie nieruchomości zamawiającego jedynie 4 budynki są
nieużytkowane: Zostały one wyraźnie wskazane w załączniku nr 1e do SIWZ,
ubezpieczenia budynki są użytkowane.
zakładka nr 1. Są to:

Lokalizacja
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Suma ubezpieczenia

Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500
Jelenia Góra

2 234 000,00 zł

Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1
go Maja 62, 58-530 Kowary

1 375 000,00 zł

Nieruchomość
zabudowana
wczasowym, ul. Piastowska
Szklarska Poręba

budynkiem
16, 58-580

Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich
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159 675,00 zł
319 256,15 zł

W odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania Zamawiający wyraża zgodę jedynie na to, aby pustostany, które pierwotnie miały
prosimy o ograniczenie do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, mieć zakres ubezpieczenia pełny oraz zaledwie cztery budynki w chwili obecnej
23

nieużytkowane, miały zakres ochrony zgodny z treścią klauzuli wyłączenia ryzyka
z eksploatacji.
Dla budynków starszy niż 50 lat dla których nie wykonano Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

wybuch, upadek statku powietrznego).
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remontów i modernizacji prosimy o wprowadzenie wartości
rzeczywistej.
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.
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
Prosimy o włączenie do akceptowalnych wyłączeń
odpowiedzialności
ubezpieczyciela
w
zakresie
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk :
I.
Wyłączenie szkód powstałych wskutek:
- winy umyślnej Ubezpieczającego,
- rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, chyba że zapłata
odszkodowania odpowiada w
danych okolicznościach
względom słuszności,
- samowolnego przerwania lub niepodjęcia pracy przez
osoby zatrudnione przez Ubezpieczającego.
II.
Brak ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do:
- budynków wzniesionych z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawa,

24

Zamawiający potwierdza w zakresie w jakim przeglądy są dla niego wymagane.

Zamawiający potwierdza w zakresie w jakim pozwolenie było wymagane.

I. Wyłączenie szkód powstałych wskutek:
- winy umyślnej Ubezpieczającego - zgoda
- rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, chyba że zapłata odszkodowania
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności – brak zgody
- samowolnego przerwania lub niepodjęcia pracy przez osoby zatrudnione
przez Ubezpieczającego - zgoda
II. Brak ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do:
- budynków wzniesionych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa zgoda
- wszelkich podziemnych i nadziemnych linii przemysłowych i
dystrybucyjnych
energii
elektrycznej,
sygnałów
telefonicznych,
telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych zarówno audio,
jak i wizualnych, włączając przewody, kable, słupy, pylony, mierniki, wieże i
jakiekolwiek wyposażenie, które może towarzyszyć takim konstrukcjom, w
tym podstacje wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem znajdujących się w miejscu

ubezpieczenia – zgoda, w odległości do 300 m od miejsca ubezpieczenia
- wszelkich podziemnych i nadziemnych linii przemysłowych
- wszelkich budowli wodnych, np. zbiorników wodnych, tam, nabrzeży,
i
dystrybucyjnych
energii
elektrycznej,
sygnałów
falochronów, mól, kanałów, rowów melioracyjnych, chyba że Towarzystwo
telefonicznych, telegraficznych oraz wszelkich sygnałów
wyraziło zgodę - zgoda
komunikacyjnych zarówno audio, jak i wizualnych, włączając
- wszelkich dróg, ulic, placów oraz budowli inżynierskich dróg, ulic i placów,
przewody, kable, słupy, pylony, mierniki, wieże i jakiekolwiek
chyba że Towarzystwo wyraziło zgodę – zgoda, za wyjątkiem rozszerzeń w
wyposażenie, które może towarzyszyć takim konstrukcjom,
systemie pierwszego ryzyka i mienia podanego już w załączniku nr 1e
w tym podstacje wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem
do SIWZ
znajdujących się w miejscu ubezpieczenia,
- mienia przechowywanego lub użytkowanego niezgodnie z jego
- wszelkich budowli wodnych, np. zbiorników wodnych, tam,
przeznaczeniem lub wymaganiami producenta – brak zgody; przy tym
nabrzeży, falochronów, mól, kanałów, rowów melioracyjnych,
zamawiający wyłącza jednak szkody w mieniu przechowywanym
chyba że Towarzystwo wyraziło zgodę,
niezgorzenie z jego przeznaczeniem lub wymaganiami producenta
(wyłączenie nie dotyczy klauzuli tymczasowego magazynowania
- wszelkich dróg, ulic, placów oraz budowli inżynierskich
lub chwilowej przerwy w eksploatacji)
dróg, ulic i placów, chyba że Towarzystwo wyraziło zgodę,
- mienia znajdującego się w podziemiu w kopalni - zgoda
- mienia przechowywanego lub użytkowanego niezgodnie z
jego przeznaczeniem lub wymaganiami producenta,
III. Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody:
- mienia znajdującego się w podziemiu w kopalni.
- wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
III .
psychotropowych lub innych podobnie działających, przez Ubezpieczającego
Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za
lub osoby, za które ponoszą oni odpowiedzialność,
szkody:
- powstałe podczas obsługi maszyn lub urządzeń przez Ubezpieczającego lub
- wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków
osoby, za które ponoszą oni odpowiedzialność, nie posiadających
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie
wymaganych uprawnień lub odpowiedniego przeszkolenia, o ile posiadanie
działających, przez Ubezpieczającego lub osoby, za które
takich uprawnień jest wymagane - zgoda
- powstałe w wyniku przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych oraz
ponoszą oni odpowiedzialność,
w dostawie energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu lub innych mediów –
- powstałe podczas obsługi maszyn lub urządzeń przez
zgoda, jednak wyłączenie nie dotyczy klauzuli rozmrożenia
Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą oni
- powstałe wskutek przemarzania lub przenikania wód gruntowych i
odpowiedzialność,
nie
posiadających
wymaganych
opadowych przez fundamenty, ściany, posadzki, stropy – bark zgody
uprawnień lub odpowiedniego przeszkolenia, o ile
- powstałe wskutek pocenia się rur lub nawilgacania pomieszczeń w wyniku
posiadanie takich uprawnień jest wymagane,
nieszczelności
urządzeń
wodno-kanalizacyjnych,
grzewczych,
- powstałe w wyniku przerwy w świadczeniu usług
technologicznych - zgoda
telekomunikacyjnych oraz w dostawie energii elektrycznej,
- spowodowane uszkodzeniem lub utratą mienia w niewyjaśniony sposób –
cieplnej, wody, gazu lub innych mediów,
zgoda, za wyjątkiem ryzyka kradzieży zwykłej
- powstałe wskutek przemarzania lub przenikania wód
Odpowiedź: Zamawiający zaznacza swoje odpowiedzi przy każdej z
25

gruntowych i opadowych przez fundamenty, ściany,
posadzki, stropy,
- powstałe wskutek pocenia się rur lub nawilgacania
pomieszczeń w wyniku nieszczelności urządzeń wodnokanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych,
- spowodowane uszkodzeniem lub utratą mienia w
niewyjaśniony sposób.
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Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie
ochrony wyłączyć z eksploatacji jakieś budynki i budowle
,jeżeli tak to które.
Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 20 lat
lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem
powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości
strat, nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie
pokrycia ubezpieczeniowego.
Prosimy o informację, czy lokalizacje Zamawiającego
zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na obszarach
bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy
Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zmianami)? Jeśli
tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

propozycji wyłączeń powyżej.

Zamawiający nie ma w chwili obecnej sprecyzowanych planów w tym zakresie.

Nie było szkód powodziowych od 1996 r. w rozumieniu ustawy Prawo wodne;

Lokalizacje Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia nie znajdują się na
obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy Prawo
Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zmianami). DPS w Janowicach znajduje się
50 m od rzeki Bóbr. ale zgodnie z informacją ubezpieczonego nie wyczerpuje to
definicji ustawowej.

Proszę o informację jakie inwestycje poczyniono w celu Powiat Jeleniogórski w zakresie przebudowy dróg nie realizuje inwestycji
mających wpływ na możliwość ograniczenia powodzi występujących na ciekach
ograniczenia skutków powodzi.
wodnych.
Jednak w ramach ograniczenia skutków klęsk żywiołowych takich jak np.
intensywne opady deszczu, gradu, roztopy itd. wykonuje zabezpieczenia w
trakcie przebudowy dróg ograniczające możliwość rozmywania poboczy,
krawędzi jezdni oraz innych elementów dróg takich jak odwodnienie poprzez
udrożnienie rowów ,wymianę przepustów, studni ściekowych i innych budowli
oraz cieków jak również utwardzania poboczy.
Nie większy niż 12 mln zł.
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Prosimy o określenie wartości PML.
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W odniesieniu do budynków zabytkowych prosimy o Zamawiający dodaje proponowany zapis, ale wykonawca musi uwzględnić
dodanie zapisu, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za obligatoryjne zapisy i limity dotyczące mienia o charakterze zabytkowym, w tym
treść klauzuli konserwatorskiej – zapisy te pozostają jako obowiązujące.
wartość zabytkową albo historyczną.
Zamawiający nie podaje do ubezpieczenia mienia mostów.
Proszę o podanie obiektów mostowych.
Czy szkoły i placówki gminy nabywają wyposażenie które Zamawiający potwierdza.
posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty(zgodnie z
rozporządzeniem MENiS z 31.12.2002r)
Prosimy o informację czy zamawiający posiada wysypisko Zamawiający nie posiada wysypiska śmieci.
śmieci..
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia PSZOK-ów.

Czy do ubezpieczenia wskazany jest PSZOK?

Por. odpowiedź na pytanie poprzedzające
Jeśli tak :
- od kiedy
-czy spełnia wymogi wynikające z art.25 ustawy o odpadach
-jak są magazynowane odpady niebezpieczne(farby ,smary
,żarówki ,baterie i podobne
-jak jest magazynowany sprzęt elektroniczny
-czy punkt jest zarządzany przez zamawiającego czy jest to
wykonawca zewnętrzny
-czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje
wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC
-czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód
wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz
niezależnych od Ubezpieczającego
- czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody
związanych
z
odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub
jakimkolwiek
innym
ich przetwarzaniem
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-prosimy o załączenie regulaminu PSZOK.
w klauzuli usunięcia po szkodzie prosimy o wprowadzenie Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
zapisu iż koszty usunięcia pozostałości po szkodzie
pokrywane są w ramach sumy ubezpieczenie do wysokości
10% nie więcej niż 300 000,00zł
Prosimy o przeniesienie klauzuli sumy prewencyjnej do Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
klauzul fakultatywnych.
W klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji prosimy o Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
wprowadzenie zakresu FLEXA oraz wyłączenia ryzyka
dewastacji.
W klauzuli kosztów dodatkowych prosimy o wprowadzenia Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
zapisu: maksymalna suma ubezpieczenia kosztów
dodatkowych wynosi 5% sumy ubezpieczenia mienia i nie
więcej niż 100 000,00zł
Prosimy o wprowadzenie limitu w mieniu stanowiącym Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
współwłasność do wysokości 150 000zł
Prosimy o wprowadzenie limitu w pracach bud-mont do Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
wysokości 1 000 000,00zł
w klauzuli usunięcia przyczyn awarii prosimy o Zgodnie z odpowiedzią na wniosek innego wykonawcy, zamawiający wprowadza
do klauzuli ogólny limit w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
wprowadzenie limitu 100 000,00zł
w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe
zamontowanego w pojazdach samochodowych - prosimy o
wskazanie
wartości
sprzętu
elektronicznego
98
zamontowanego na stałe w pojazdach samochodowych lub
planowanego
do
zamontowanie
w
pojazdach
samochodowych w okresie ubezpieczenia, lub ustanowienia
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Zamawiający nie posiada tak szczegółowych informacji, o które dopytuje
wykonawca.
Jednocześnie
zamawiający
wprowadza
limit
odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich
pojazdów łącznie.
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limitu odpowiedzialności dla takiego sprzętu w rocznym
okresie ubezpieczenia.
Prosimy o uzupełnienie wykazu sprzętu elektronicznego o:
- wartości jednostkowe sprzęt elektronicznego wraz ze
skazaniem jego nr identyfikacyjnych i wieku,
- sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia wg.
wartości odtworzeniowej.
Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego: zdarzenia
techniczne lub technologiczne - wnosimy o potwierdzenie,
że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód, za
które odpowiedzialność ponosi inny podmiot z tytułu
umowy gwarancji i/lub rękojmi
Wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt konserwowany jest na
bieżąco zgodnie z zaleceniami producenta i informacje kto
przeprowadza czynności konserwacyjne (firma zewnętrzna,
pracownicy Zamawiającego).
Wnosimy o podanie procedur (w tym częstotliwości)
archiwizacji danych na kopiach zapasowych i miejsca ich
przechowywania.?
Prosimy o włączenie do umowy klauzuli IT w treści:
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 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
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Wykazy sprzętu otrzyma wykonawca, któremu udzielone zostanie
zamówienie. Całość sprzętu deklarowana jest aktualnie do ubezpieczenia w
wartości księgowej brutto.
Zamawiający potwierdza.

Zamawiający potwierdza. Sprzęt konserwowany jest zarówno przez
zamawiającego, jak i przez firmy zewnętrzne.
Zamawiający informuje, iż kopie zapasowe danych w Starostwie
Powiatowym wykonywane są codziennie ok. godz. 22.00 w systemie
przyrostowym. Polityka backupu wskazuje na zachowanie 30 dziennych
kopii, 12 miesięcznych i 3 kopii za okresy roczne.
Zamawiający nie włącza do umowy klauzuli IT.

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.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą
objęte szkody:
a/ w związku z działaniem azbestu i materiałów
zawierających azbest
w
związku
z
posiadaniem/
użytkowaniem/
administrowaniem/
zarządzaniem
wysypiskiem/
składowiskiem odpadów
104
związane z sortowaniem, utylizacją, unieszkodliwianiem,
odzyskiem oraz wszelkiego innego rodzaju przetwarzaniem
odpadów,
powstałe w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z
działalnością szpitali i pozostałych jednostek służby zdrowia
oraz w związku z zarządzaniem szpitalami i pozostałymi
jednostkami służby zdrowia

30

Zamawiający potwierdza.

Zamawiający potwierdza.
Zamawiający potwierdza.
Zamawiający potwierdza. Przy tym zakres ubezpieczenia obejmuje drobne
usługi medyczne, jak m.in. zakładanie opatrunków, iniekcje, pobieranie i
przechowywanie krwi itp.
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w związku z promieniowaniem jonizującym, wpływem pól
elektromagnetycznych
i
magnetycznych,
skażenia
radioaktywnego.
dotyczy zapisu: „Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w
szczególności … c) szkody wyrządzone w środowisku
naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, z podlimitem 500
000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe” –
prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony
ubezpieczeniowej będą objęte wyłącznie szkody powstałe w
wyniku
zdarzenia
nagłego,
niezamierzonego
oraz
nieprzewidzianego przez Ubezpieczonego przy zachowaniu
należytej
staranności
wymaganej
w
prowadzeniu
przedsiębiorstwa.
prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte szkody
pokrywane w ramach ubezpieczeń obowiązkowych.
Prosimy o podanie szczegółów szkody na poczet której jest
utworzona rezerwa na kwotę 66.914,80 zł (OC dróg).
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy
wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające
odpowiedzialność
Ubezpieczyciela,
to
mają
one
zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do
zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.
Odnośnie zapisu „Zakres działalności wskazany powyżej
może ulegać zmianie” (pkt. 32 str. 7 Załącznika nr 1 do SIWZ)
prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności
innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody
Wykonawcy.
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie
obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem
31

Zamawiający potwierdza.
Zamawiający potwierdza.

Zamawiający potwierdza.
Zamawiający informuje, iż jest to rezerwa do szkoda osobowej –
poszkodowana potknęła się na wyrwie, w wyniku czego upadła i doznała
obrażeń ciała
Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu OC nie podaje katalogu
wyłączeń odpowiedzialności i zastosowanie ma wymagany zakres
ubezpieczenia, a w sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w umowie –
OWU wykonawcy.
Zamawiający potwierdza.

Zamawiający potwierdza. Zakres ubezpieczenia obejmuje drobne usługi
medyczne, jak m.in. zakładanie opatrunków, iniekcje, pobieranie i
przechowywanie krwi itp.

działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także
udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych
świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana
opatrunku, szczepienie).
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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.
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą
objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez
Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza
ustawową odpowiedzialność.
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.
Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna z
tytułu szkód w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych
parkingach nie obejmuje szkód kradzieżowych.
W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w
związku zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie
następującego zapisu:
„Ubezpieczający jest obowiązany do:
 niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym
zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu72
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Zamawiający potwierdza.

Zamawiający potwierdza.

Zamawiający potwierdza.

Zamawiający potwierdza.
Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy.
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godzin,
 prowadzenia
dokumentacji
zgłoszeń
o
miejscach stanowiących zagrożenie dla
korzystających z pasa drogowego, za który
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
 usuwania
zgłoszonych
zagrożeń
dla
korzystających z pasa drogowego, za który
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w
ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na
piśmie wiadomości
 stosowania się do aktualnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie określenia zasad
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach
publicznych oraz przepisów wewnętrznych
obowiązujących u ubezpieczonego”.
Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może
skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony
ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do
kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po
określonych powyżej terminach.
Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez Zamawiający potwierdza.
niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy
sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji,
gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie
zajmujące się takimi pokazami.
Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji,
współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym
imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy.
rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych,
niepodlegających
ubezpieczeniu
obowiązkowemu
organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem

33

118

119

120

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).
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.
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 oraz pod warunkiem, że działalność w
nich prowadzona objęta jest ochroną zgodnie z
przedmiotową SIWZ.
Prosimy o wyłączenie z zakresu klauzuli reprezentantów w
ubezpieczeniu OC szkód powstałych w zw. z wykonywaniem
władzy publicznej.
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Zamawiający informuje, że nie jest organizatorem imprez sportowych o
wysokim ryzyku wymienionym w pytaniu.

Zamawiający potwierdza.

Zamawiający informuje, że klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC
nie obejmuje szkód powstałych w zw. z wykonywaniem władzy publicznej.
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Prosimy o wyłączenie z zakresu klauzuli reprezentantów w
ubezpieczeniu OC szkód powstałych w zw. z wykonywaniem
władzy publicznej.
Prosimy o potwierdzenie, że pkt 16 Obligatoryjnych zasad
likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń
zawartych w I części zamówienia nie dotyczy ubezpieczenia
OC (w ubezpieczeniu OC z reguły odszkodowanie wypłacane
jest na rachunek poszkodowanego).
Dot. Części I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności
cywilnej Powiatu Jeleniogórskiego.
(UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ):
Z uwagi na planowany termin wykonania usługi 36 m-cy
prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania klauzuli
wypowiedzenia o poniższej treści:
Klauzula wypowiedzenia.
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez
Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 2-miesięcznym
okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego
okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może
wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za które
uznaje się wyłącznie:
1. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia
reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w
Umowie Ubezpieczenia,
2. znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia
reasekuracyjnego,
3. przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość
rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych
odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej do składki zarobionej (składka przypisana z
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pomniejszona
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Zamawiający informuje, że klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC
nie obejmuje szkód powstałych w zw. z wykonywaniem władzy publicznej.
Zamawiający potwierdza.

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ i
nie wyraża zgody na włączenie klauzuli wypowiedzenia
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o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za
pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie
przekroczy 40% - utrzymanie stawek i warunków
ubezpieczenia
określonych
w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.
W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych
warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik
szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji
stawek. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany
przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia
zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą
braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii
nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega
rozwiązaniu z dniem końca rocznego okresu ubezpieczenia.
Dot. Części I (Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności
cywilnej Powiatu Jeleniogórskiego)
(UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ):
Prosimy o podanie szczegółów dotyczących okoliczności
zaistnienia szkód w zakresie odpowiedzialności cywilnej, w
szczególności szkody w 2017 r. w wysokości 66 914,80 PLN
(szkoda z OC dróg).
Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ (Postanowienia obligatoryjne
dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane
do oceny ryzyka):
1) Załącznik nr 1 do SIWZ – prosimy o dodanie, iż niniejszy
załącznik „nie dotyczy ubezpieczenia OC”;
2) Prosimy o wykreślenie pkt. 17, 18 i 19 oraz 21;

Zamawiający informuje, że najczęstszymi przyczynami szkód z OC są
ubytki w drogach.
Rezerwa w kwocie 66.914,80 PLN z 2017r. dotyczy szkody osobowej –
poszkodowana potknęła się na wyrwie, w wyniku czego upadła i doznała
obrażeń ciała.

Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w
SIWZ.

Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ

3) Pkt 23 – prosimy o dodanie zapisu doprecyzowującego Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i dodaje zapis
doprecyzowujący stan nietrzeźwości.
stan nietrzeźwości:
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„stan nietrzeźwości, zachodzi, gdy:
1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo
prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza
przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia
przekraczającego tę wartość.”
4) Prosimy o podanie informacji dot. budżetu na rok 2019;
66 676 464,71 zł (zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 25.01.2019 r.) informacja została podana w załączniku nr 1 do SIWZ.
5) Czy na terenie powiatu znajdują się wysypiska śmieci, Zamawiający nie posiada wskazanych obiektów i nie zamierza wejść w ich
zakład gospodarki komunalnej, które są własnością powiatu? posiadanie w trakcie realizacji zamówienia.
Jeśli nie to prosimy o informację czy Powiat ma w planach
przejąć jednostkę zajmującą się w/w działalnością?
Dot. pkt IV (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej):
1) Pkt. 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia – prosimy o
doprecyzowanie zapisu:
„Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy rozumieć
ubezpieczającego, którym jest zamawiający oraz wszystkie
inne osoby, za które ponosi odpowiedzialność, „w tym osoby
prawne objęte zamówieniem.” – o jakie osoby chodzi?
2) Pkt 4.3. – prosimy o informacje o jakie podmioty chodzi?

Zapis z jednej strony odnosi się do przyszłości, z drugiej podkreśla fakt, że
sam powiat posiada osobowość prawną. Innych osób prawnych w chwili
obecnej nie ma.

Zapis dotyczy wyłącznie jednostek budżetowych/organizacyjnych i
zasadniczo odpowiedzialności wzajemnej.
3) Pkt 4.4. – prosimy o określenie podlimitu w wysokości 500 Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i wprowadza podlimit
w wysokości 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
000,00 PLN.
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, za wyjątkiem dóbr takich, jak
zdrowie i życie – tutaj odpowiedzialność pozostaje do wysokości sumy
gwarancyjnej.
4) Ppkt. 4.8. – prosimy o informację dot. planowanych Zamawiający informuje, iż nie ma Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Jest
Uchwała budżetowa, Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Program Rozwoju
inwestycji.
Powiatu Jeleniogórskiego. Inwestycje są realizowane w zależności od
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możliwości finansowych Powiatu.
5) Ppkt 4.49. – prosimy o podanie liczby pojazdów.
Zamawiający informuje, iż nie posiada na tą chwilę pojazdów
wolnobieżnych, ale nie wyklucza ich posiadania w okresie trwania umowy
przetargowej.
6) Pkt. 4.12 – prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności za Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i wyłącza materiały
wybuchowe z rozszerzenia w pkt. 4.12.
szkody dla prac przy użyciu materiałów wybuchowych.
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7) Pkt. 4.13 – prosimy o wprowadzenie franszyzy Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w
SIWZ.
redukcyjnej 5% nie mniej niż 1 000,00 PLN.
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8) Pkt. 4.15 – prosimy o dodanie zapisu:
„Zakres nie obejmuje:
1) szkód w obiektach budowlanych, które nie zostały
zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych;
2) szkód polegających na uszkodzeniach powierzchniowych,
które nie pogarszają stateczności budowli lub nie zagrażają
ich użytkownikom lub otoczeniu.”
9) Pkt. 4.17 – prosimy o dodanie zapisu:
„z wyłączeniem szkód w wyniku kradzieży”.
10) Pkt. 4.19 – prosimy o podanie liczby dróg i placów.
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11) Pkt. 4.28 – prosimy o usunięcie całego punktu.
140
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12) Pkt. 4.31 – prosimy o podanie liczby chodników.

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i dodaje wskazany
zapis.

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i dodaje wskazany
zapis.
Drogi - łącznie
46
Drogi - nieutwardzone
7
Drogi - utwardzone 39
Mosty - 96
Wiadukty - 4
Inne - 1 tunel
Informacji o ilości placów zamawiający nie posiada.
Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w
SIWZ. Przy czym zamawiający informuje, że rozszerzenie nie dotyczy
obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości.
Informacji o ilości chodników zamawiający nie posiada.
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13) Pkt. 4.35 – prosimy o dodanie zapisu: „z zastrzeżeniem Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w
SIWZ.
braku odpowiedzialności za kradzież pojazdów”.
14) Pkt. 4.36 – prosimy o dodanie zapisu: „(z włączeniem Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i dodaje do aktualnego
gotówki, złota, biżuterii, papierów wartościowych, weksli itp. zapisu słowa „znajdujących się w depozycie”.
znajdujących się w depozycie)”.
15) Pkt. 4.44 – prosimy o informację dokąd będą Zgodnie z zapisami SIWZ teren ma obejmować kraje należące do strefy
organizowane wycieczki, o których mowa – teren RP czy cały Schengen UE i Polska.
świat?
16) Pkt. 4.46 – prosimy o informację o jakich zawodach Amatorskie zawody sportowe przeznaczone dla uczniów lub innych
uczestników. Mogą to być turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej,
mowa.
biegi, jazda rowerem, skoki w dal, biathlon letni, biathlon zimowy. Biegi
narciarski, badminton itp. itd. Nie będą to zawody związane ze sportami
ekstremalnymi.
17) Pkt. 4.52 – o jakich pojazdach mowa? Prosimy o podanie Zapis dotyczy zadania własnego powiatu i pojazdów przejętych, przed
ilości.
wydaniem decyzji o przepadku.
18) Pkt. 4.53 – prosimy o wykreślenie całego punktu.
Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w
SIWZ.
19) Pkt. 4.54- prosimy o wykreślenie całego punktu.
Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ
20) Pkt. 5 – prosimy o wykreślenie poniższej treści: „Uwaga:
ubezpieczający pozostawia sobie prawo do podwyższenia sumy
gwarancyjnej w okresie realizacji zamówienia oraz jej
uzupełnienia w przypadku wypłaty odszkodowania, na
podstawie
odrębnych
ustaleń
z ubezpieczycielem.”.
21) Pkt. 6 (Warunki szczególne obligatoryjne):
Ppkt. 6.2. – prosimy o dopisanie poniższej treści:
„ Zakres ubezpieczenia w zakresie czystych strat finansowych
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Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i wykreśla wskazany
zapis.

Zamawiający nie podaje treści klauzuli czystych strat finansowych, zatem
zastosowanie będzie miała klauzula dołączona do oferty przez wykonawcę,
w zakresie niestojącym w sprzeczności z SIWZ. W chwili obecnej
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nie obejmuje szkód:
zamawiający ocenia, że pkt 2 wskazanej przez wykonawcę klauzuli nie ma
1) powstałych w następstwie działalności nieobjętej umową zastosowania jako wyłączenie, ponieważ obejmuje go zakres ochrony.
ubezpieczenia;
2) wyrządzonych przez niezgodne z prawem działanie lub
zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
3) wynikających z naruszenia przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub
przepisów prawa antymonopolowego;
4) wyrządzonych podmiotom powiązanym kapitałowo z
ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad,
zaleceń lub instrukcji;
5)
wyrządzonych
przez
ubezpieczonego
innemu
ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub
wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
6) związanych ze stosunkiem pracy;
7) wynikających z niedotrzymania terminów;
8) wynikających z przekroczenia ustalonych kosztorysów;
9) wyrządzonych przez wadliwy produkt;
10) wynikających z działalności reklamowej;
11) powstałych z tytułu świadczenia usług informatycznych;
12) wyrządzonych przez wirusy lub innego rodzaju programy
zakłócające pracę programu komputerowego, całego
komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
13) polegających na konieczności poniesienia kosztów na
przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
14) związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami
udzielonymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo
podmiotom;
15) związanych z działalnością polegającą na projektowaniu,
doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.”.
22) Pkt. 6.4 – prosimy o dopisanie: „z zachowaniem prawa do Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w
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regresu”. 2

SIWZ.

Prosimy o uzupełnienie informacji o budynkach
mieszkaniowych:
- stan techniczny budynków
- prosimy o potwierdzenie , że w zakres ochrony nie wchodzi
odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i
administrowania :
 nieruchomościami
przeznaczonymi do rozbiórki
 nieruchomościami będącymi nie
zalegalizowanym samowolami
budowlanymi,
 nieruchomościami wyłączonymi
z eksploatacji na okres dłuższy
niż 30 dni,
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie
obejmował:
- posiadania, użytkowania, zarządzania lub
administrowania wysypiskiem lub składowiskiem
odpadów, oraz czy prowadzenia działalność związanej
z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem
odpadów
lub
jakimkolwiek
innym
ich
przetwarzaniem
- prowadzenia działalności w zakresie: oczyszczalnia
ścieków,
usługi
dostarczania
wody,
usługi
odprowadzania ścieków i kanalizacji
- prowadzenia działalności transportowej, ze
szczególnym uwzględnieniem transportu miejskiego
(autobusy i tramwaje).
W przeciwnym wypadku prosimy o informację o:
 Długości sieci wodociągowej (przesyłowej i

Zamawiający nie jest zawodowym rzeczoznawcą majątkowym i nie może
określić w sposób wiążący stanu technicznego budynków – wykonawca
może jednak przeprowadzić lustrację miejsc zgłaszanych do ubezpieczenia,
do czego zamawiający zachęca.
Jednocześnie zmawiający informuje, że nie posiada nieruchomości, które są
nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki i nieruchomościami
będącymi niezalegalizowanymi samowolami
budowlanymi. Cztery
budynki są wyłączone z użytkowania.
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Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie będzie obejmował:
- posiadania, użytkowania, zarządzania lub administrowania wysypiskiem
lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzenia działalność związanej z
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub
jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem
- prowadzenia działalności w zakresie: oczyszczalnia ścieków, usługi
dostarczania wody, usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji
- prowadzenia działalności transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem
transportu miejskiego (autobusy i tramwaje).
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rozdzielczej)
 Długości sieci kanalizacyjnej
Dot. Pkt.4.4 – prosimy o obniżenie limitu dla szkód
wynikających z naruszenia dóbr osobistych do 200 000,00 zł
na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Zamawiający – w odpowiedzi na wniosek innego wykonawcy - obniżył już
limit do 500 000,00 zł, przy czym dla szkód osobistych polegających na
śmierci lub utracie zdrowia odpowiedzialność pozostaje do wysokości
sumy gwarancyjnej.

Dot. pkt.4.8 – prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie nie
dotyczy odpowiedzialności cywilnej związanej z
wykonywaniem czynności zawodowych inwestora
Dot. pkt 4.36 – prosimy o informację czy Zamawiający
posiada hotele, jeśli nie to do jakiej sytuacji odnosi się to
rozszerzenie. Prosimy o obniżenie podlimitu dla gotówki,
złota, biżuterii, papierów wartościowych, weksli itp. do
50 000,00 zł
Dot. Pkt.4.54. – prosimy o obniżenie limitu za szkody
wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem
danych osobowych i naruszeniem obowiązujących przepisów
o ochronie danych do 200 000,00 zł na jeden i na wszystkie
wypadki
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą
wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym
motorowych, motorowodnych, lotniczych
Prosimy o dopisanie , że pokazy pirotechniczne będą
przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalnie
zajmujące się ich przeprowadzaniem
prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie trudni się
usługowo czynnościami zarządzania nieruchomościami, zaś
czynności zarządzania wykonuje wyłącznie w zakresie zadań
publicznych, zadań własnych gminy i/lub powiatu oraz zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej
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Zamawiający potwierdza.
Zamawiający posiada ośrodek wypoczynkowy. Zamawiający wprowadza
dla gotówki, złota, biżuterii, papierów wartościowych, weksli itp.
przyjętych w depozyt w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
Zamawiający obniża limit do 300 000,00 zł na jeden i na wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Zamawiający potwierdza.
Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i wprowadza
dodatkowy zapis, zgodnie z propozycją.
Zamawiający potwierdza.
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Jeżeli ww czynności są wykonywane usługowo prosimy o
podanie wartości przychodu osiąganego z zarządzania takim
mieniem.
prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający jest członkiem
Wspólnoty, czy też zarządza mieniem Wspólnot i czynności
te wykonuje usługowo. Jeżeli usługowo prosimy o podanie
wartości przychodu osiąganego z zarządzania mieniem
wspólnot.
Prosimy o informację czy zamawiający dysponuje własnym
zapleczem i sprzętem, czy powierza czynności z zakresu
utrzymania, remontów i budowy dróg podmiotom
zewnętrznym. Prosimy o wskazanie jakie czynności
Zamawiający wykonuje samodzielnie,
Jakimi kryteriami kieruje się Zamawiający przy wyborze
podwykonawców w zakresie powierzanych im czynności
/prac,

Por. odpowiedź na pytanie poprzedzające.
Zamawiający nie jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej i nie zarządza jej
mieniem.

Zamawiający powierza wykonanie zadań z zakresu letniego i zimowego
bieżącego utrzymania dróg i obiektów inżynierskich podmiotom
zewnętrznym.

Podwykonawcy wybierani są najczęściej w procedurze zamówienia
publicznego z zastosowaniem kryteriów: cena, gwarancja, referencje,
termin wykonania oraz posiadanie odpowiedniego doświadczenia i
potencjału.
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapisem zawartym w załączniku nr 1
w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz do SIWZ (punkty 6, 8 i 41).
Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz klauzulami (OWU) wraz
Z Warunkami Szczególnymi lub Warunki Ubezpieczenia wraz
Klauzulami (WU) Wykonawcy. Jeżeli OWU lub WU wskazują
przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność
Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w
niniejszej SIWZ.
W klauzuli reprezentantów w OC prosimy o wykreślenie Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w
szkód wyrządzonych umyślnie.
SIWZ.
W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez Zamawiający potwierdza.
organizatora
imprez,
prosimy
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o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu
sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do tego zatrudnione
podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych
ogni.
Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Jeleniogórskiego
Prosimy o zgodę na rezygnację z assistance dla pojazdu Land Zamawiający rezygnuje z płatnego assistance. Jednocześnie nie oznacza to
Rover numer rejestracyjny DJ51096 ze względu na jego wiek zgody na rezygnację z assistance jaki dodawany jest bezpłatnie do
169
(rok produkcji 1994).
ubezpieczenia OC danego oferenta.
Dot. ubezpieczenia od uszkodzenia i utraty auto casco - pkt. Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i wyłącza rozszerzenie
2.3.10. – proszę o zgodę na wyłączenie z zakresu:
zgodnie z propozycją.
Rozszerzenie
zakresu
ubezpieczenia
o
zwrot
udokumentowanych kosztów korzystania z pojazdu
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zastępczego o zbliżonych parametrach technicznych do
ubezpieczonego pojazdu za okres nie wcześniej niż od dnia
zajścia wypadku ubezpieczeniowego do dnia dokonania
naprawy ubezpieczonego pojazdu
Dot. ubezpieczenia assistance - pkt. 2.4.1.1. ppkt. 2) – proszę Zamawiający we wskazanym zakresie dokonuje poniższych zmian w SIWZ:
o zgodę na wyłączenie z zakresu:
- tiret 1 – zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy
- naprawy ogumienia na miejscu zdarzenia
- tiret 2 – zamawiający częściowo zmienia zapis na następujący:
- pomocy w razie zagubienia lub uszkodzenia kluczyków lub - pomocy w razie zagubienia lub uszkodzenia kluczyków lub innych
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innych urządzeń służących do otwierania pojazdu - holowanie urządzeń służących do otwierania pojazdu – zgodnie z zakresem
pojazdu do najbliższego warsztatu (serwisu),
zastosowanego i wskazanego w ofercie wariantu assistance
zajmującego się dorabianiem i naprawą kluczyków lub innych
urządzeń służących do otwierania pojazdu
Proszę o zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do Zamawiający informuje, że dokona zmiany terminów składania i otwarcia
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dnia 21.06.2019r.
ofert na następujące: termin składania ofert – do godz. 12:00 w dniu
19.06.2019 r.; termin otwarcia ofert – o godz. 12:15 w dniu 19.06.2019 r.
Zamawiający informuje, że otrzymane wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie wyjaśnienia stają się integralną
częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że niezwłocznie wprowadzi zmiany w treści SIWZ – w celu dostosowania zapisów tych
dokumentów do udzielonych wyjaśnień oraz dokona zmiany terminów składania i otwarcia ofert.
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