Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51
Kudowa-Zdrój, 30-10-2017

Znak sprawy: ZP.271.10.2017

Wyjaśnienia
do wniosku nr 2 z dnia 20.10.2017 r.
oraz

do wniosku nr 3

z dnia 23.10.2017 r

do
postępowania
prowadzonego
w przetargu
nieograniczonym
na
zadanie
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kudowa-Zdrój wraz z jednostkami
organizacyjnymi i instytucjami kultury” zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
17-10-2017 pod numerem 602294-N-2017
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.)w związku z wpłynięciem wniosków
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina KudowaZdrój, udziela następujących odpowiedzi, wyjaśnień i doprecyzowań:

WYJAŚNIENIA DO WNIOSKU NR 2
1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie
będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej,
farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych oraz zarządzaniem jednostkami służby
zdrowia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie obejmuje i
nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty/pokazy
motorowe, motoro-wodne, lotnicze i ekstremalne, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie
maksymalnej prędkości.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód
związanych z organizacją imprez obejmujących 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.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o
odpowiedzialność cywilną za szkody w pojazdach pozostawionych na parkingach i miejscach
parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego nie obejmuje
kradzieży pojazdów.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem)
produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez
okolicznościowych przez wszystkie jednostki a także szkody spowodowane przeniesieniem chorób
zakaźnych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód spowodowanych przeniesieniem choroby
Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
6. Odnośnie rozszerzenia zakresu OC o szkody wyrządzone w skutek przeniesienia chorób zakaźnych,
m.in. w związku z funkcjonowaniem stołówek w placówkach oświatowych, prosimy o potwierdzenie,
że nie chodzi o szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
7. Prosimy o odpowiedz na pytania dotyczące dróg:
a) czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to
czy podmioty te mają polisy OC)
b) prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:
- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na
bezpieczeństwo użytkowników dróg
- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)
c) stan zarządzanych dróg
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:
a) usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym, które
posiadają polisy OC, bądź – doraźnie- usuwanie zagrożeń odbywa się siłami własnymi;
b) nie posiada wewnętrznych uregulowań w tym zakresie, kontrola stan nawierzchni i innych
elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg odbywa się w miarę potrzeb,
- maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenia wynosi 24 h;
- sposób reakcji na zgłaszane zagrożenia polega na zabezpieczeniu miejsca uszkodzenia poprzez
ustawienie znaków ostrzegawczych oraz barier ochronnych.
c) 60% zarządzanych dróg posiada nawierzchnię w stanie dobrym, natomiast 40% - w stanie
dostatecznym
8. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od
zmiany sposobu wystawiania polisy, suma gwarancyjna wraz z dodatkowymi podlimitami na
poszczególne ryzyka będzie sumą gwarancyjną wspólną dla wszystkich Ubezpieczonych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
10. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres
ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza i nie będzie wykraczać poza zakres ustawowej
odpowiedzialności ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że prowadzona przez niego działalność nie wykracza poza
podane nr PKD i ustawy oraz inne akty prawne.
11. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone przez organizatora imprez prosimy o dodanie zapisu:
dla szkód spowodowanych podczas pokazów ogni sztucznych odpowiedzialność wykonawcy istnieje pod
warunkiem, że pokaz był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją takich pokazów.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu.
12. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia OC wypłata świadczenia z tytułu ryzyka
objętego podlimitem obniża podlimit oraz sumę gwarancyjną o kwotę wypłaconego świadczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
14. Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej dla szkód w w OC dróg – 400 zł lub innej akceptowalnej.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
16. Prosimy o dodanie w pkt. 25 szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie (OC szatni) :”
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w gotówce, papierach wartościowych, wyrobach
jubilerskich pozostawionych w szatniach.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu.

.
18.
Prosimy o wprowadzenie podlimitu na szkody wzajemne w wysokości 100 000,00 zł lub innego
odpowiadającego Zamawiającemu.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza w szkodach wzajemnych podlimit w wysokości 300 000 zł.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
1. Z uwagi na zapisy owu wykonawcy, które nie określają limitów dla wandalizmu/dewastacji i szyb
od stłuczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, że do umowy
będą miały zastosowanie limity określone w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
2. W odniesieniu do budynków i budowli zgłaszanych do ubezpieczenia prosimy o uzupełnienie
danych dot. stanu technicznego wszystkich budynków wg gradacji; dobry, dostateczny, zły,
awaryjny.
Odpowiedź: Zamawiający załącza wykaz budynków z uzupełnionymi danymi.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie
na
użytkowanie
stosownie
do
aktualnego
przeznaczenia;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia
wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki użytkowane są zgodnie z
przeznaczeniem.
4. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są
zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku
wraz z określeniem przyczyny
Odpowiedź: Wszystkie budynki wielorodzinne oraz użyteczności publicznej zgłoszone do
ubezpieczenia posiadają przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych,
kominiarskie oraz zabezpieczenia ppoż zgodne z obowiązującymi przepisami.

przeglądy

5. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w
okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.
Odpowiedź:
Zamawiający
informuje,
że:
- planowana jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ( projekt w
realizacji) w tym m.in.: ocieplenie, odświeżenie elewacji, wymiana stolarki okiennej,
wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji CO w następujących obiektach: budynek
szkoły przy ul. Zdrojowej 22a, budynek szkolny przy ul. Buczka 9, placówka oświatowa - ul.
T. Kościuszki 58 oraz budynek Urzędu Miasta - ul. Zdrojowa 24 na łączną kwotę 2. 068.000
zł;
- sukcesywnie planowane są prace inwestycyjno-remontowe budynków mieszkalnych
(w tym m.in.: zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych, wymiana konstrukcji i
pokrycia dachów z wykonaniem kominów wentylacyjnych (3 budynki), naprawy elewacji,
naprawy dachów, wymiany drzwi wejściowych, wymiany okien) na łączną kwotę ok.
300.000 zł

6. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy
rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
7. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie
ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.

a)W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat
wysokości poniesionych strat,
b)W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla
ryzyka powodzi , ryzyka podtopień i wód gruntowych w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie zostało
dotknięte ryzykiem powodzi i podtopienia. Dochodziło do zalań w skutek deszczu
nawalnego, ale jedynie z góry.

8. Czy w ostatnich 5 latach wystąpiły zdarzenia nie wykazane w informacji o szkodowości a za które
ubezpieczyciel byłby zobowiązany do zapłaty odszkodowania gdyby mienie zgłoszone do
ubezpieczenia było ubezpieczone we wnioskowanym zakresie.
Odpowiedź: Nie.
9. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i
Ubezpieczonych - jednostki podległe.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
10. Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z
włamaniem i rabunku prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity
odpowiedzialności określone w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
11. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk zastosowanie będą miały wyłączenia OWU wybranego Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w
ofercie Wykonawcy, zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego
Wykonawcy.
12. Prosimy o potwierdzenie, że
przeznaczonych do rozbiórki.

klauzula

katastrofy

budowlanej

nie

dotyczy

budynków

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki.
13.Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert 31.10.2017
Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 08.11.2017r.
14.Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) budynki przeznaczone do rozbiórki
b) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
c) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie
wybuchu pożaru
d) pustostany
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:
a) nie zgłosił do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki;
b) dwa budynki wskazane w załączniku nr 1f gr. 1 jako

pustostany,
są w awaryjnym stanie technicznym:
- poz. 29 - budynek kotłowni KZPB wraz z kominem działka 438/65 AM-17,
- poz. 30 - budynek magazynowy KZPB działka 438/66 AM-17.
Natomiast w złym stanie technicznym jest poz. 22 - budynek tkalni II ul. Fabryczna
12 pow. użytkowa 7922 m²,

c)

do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wynajmowane,
prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru

w

których

d) trzy budynki są nieużytkowane, co zostało zaznaczone w załączniku nr 1f –
zakładka nr 1, gr. 1 jako pustostan – budynki są przeznaczone do sprzedaży:
- poz. 22 - budynek tkalni II ul. Fabryczna 12 pow. użytkowa 7922 m²,
- poz. 29 - budynek kotłowni KZPB wraz z kominem działka 438/65 AM-17,
- poz. 30 - budynek magazynowy KZPB działka 438/66 AM-17.

15. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.
Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie
ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w
nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości)
Odpowiedź: Wartość PML wynosi około 12 600 000 zł i dotyczy Zespołu Szkół Publicznych
im. Jana Pawła II, lokalizacje przy ulicy Szkolnej.

16. Prosimy o potwierdzenie, że oprócz pozycji: ogrodzenie składowiska odpadów na Brzozowiu
z wykazu mienia, nie zgłoszono do ubezpieczenia innego mienia usytuowanego na terenie wysypiska
/składowiska odpadów.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że na terenie wysypiska odpadów, z wykazu mienia
zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się tylko ogrodzenie składowiska odpadów na
Brzozowiu;
17. Odnośnie mienia usytuowanego na wysypisku/składowisku odpadów prosimy o wyrażenie zgody na
wyłączenie ryzyk: ogień , dym, sadza, wybuch, w przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla tego mienia w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż
2.000 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
18. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji (pustostanów) prosimy o informacje;
- przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajduje się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada trzy budynki – pustostany ( opisane w pkt.:14):
- przyczyną wyłączenia z eksploatacji jest to, że są to budynki przemysłowe przejęte w ramach
postępowania upadłościowego po byłych zakładach włókienniczych – nieruchomości
przeznaczone są do sprzedaży – jak na razie nie znajdują nabywców;
- wszystkie media są wyłączone;
- budynki są puste.
19.Wnioskujemy również o zastosowanie dla nich podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar,
uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
20. Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek
budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,
Odpowiedź: Zamawiający w okresie ubezpieczenia nie planuje wyłączyć z eksploatacji żadnego
budynku objętego ubezpieczeniem.
21.W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do
rozbiórki wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna,
wybuch, upadek statku powietrznego).
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada tego rodzaju budynków i nie dokonuje żadnych zmian w
SIWZ w powyższym zakresie.

22. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej
tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
23.W odniesieniu do wykazów budynków poszczególnych jednostek, prosimy o informację czy w
budynkach, których wiek przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich 10 lat jakiekolwiek remonty lub
modernizacje? Jeśli tak, prosimy o informację kiedy i w jakim zakresie,
Odpowiedź: Zamawiający poniżej przekazuje uzupełnione informacje na temat budynków
użyteczności publicznej – szkoły:
Budynek Zespołu Szkół Publicznych – ul. Zdrojowa 22 a:
Remonty, modernizacje: modernizacja c.w.o.: w 2000r. podgrzewacze c.w.u. z pompą ładującą i
cyrkulacyją, Kocioł Viessmann PS022; palnik Viessmann typ VGII-5; stały zbiornik ciśnieniowyREFLEX"N" z 2014 r. , dach: wielokrotnie naprawiany, pokrywany papą.
Budynek przedszkolno - żłobkowy, ul. 1 Maja 16, wózkarnia i budynek gospodarczy ul. 1
Maja 16:
1. Ściany murowane, stropy: belki drewniane
2. Stan techniczny budynku: dach pokryty blachą – do wymiany, instalacja elektryczna –
sprawna, sieć wodno – kanalizacyjna – sprawna, centralnego ogrzewania- sprawna, stolarka
okienna i drzwiowa- drzwi zewnętrzne – wszystkie wymienione na PCV, okna- część starych
drewnianych i nowych wymienionych z PCV, instalacja gazowa i instalacja wentylacyjna i
kominowa – sprawne
3. Remonty, modernizacje:
w budynku głównym:
1. 1996 r. – modernizacja kotłowni z paliwa stałego na gazowe
2. 2003 r. – kapitalny remont balkonów
3. 2008 r. – odwodnienie budynku
4. 2010 r. – wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w dwóch salach
przedszkolnych na 1 piętrze
5. 2010 r. – wymiana stolarki okiennej w 2 oknach w kuchni
6. 2010 r. – 2013 r. – wymiana drzwi głównych i 3 par drzwi bocznych
7. 2011 r. - remont pokrycia dachowego i więźby dachowej
8. 2013 r. – remont instalacji elektrycznej i poprawa wentylacji w kuchni,
magazynach i pomieszczeniach przyległych
9. 2015 r. – wymiana wielkiego okna na klatce schodowej
w budynku wózkarni:
2005 r. – wymiana pokrycia dachu, rynien i rur spustowych
w budynku gospodarczym:
2007 r. – pokrycie dachu blachą dachówkową
Budynek szkolny ul. Buczka 9
- konstrukcja ścian i stropów – ściany mieszane ceglane wapienne ,stropy żelbetonowe –
TYP WSPi
- informacja o przeprowadzonych remontach, modernizacjach ze wskazaniem kiedy i w jakim
zakresie zostały przeprowadzone :
rok 2008 – wrzesień – wymiana zaworów zasilających centralne ogrzewanie,
rok 2009 - sierpień wymiana stolarki okiennej na PCV ,wymiana zaworów zasilających
centralnego ogrzewania, naprawa rynien i wymiana pokrycia papowego,
rok 2016 – wykonanie instalacji hydrantowej
Budynek szkolny ul. Kościuszki 28
- 2016 rok – I etap modernizacji budynku – wymiana oraz ocieplenie dachu na budynku Sali
gimnastycznej
Zamawiający informuje, że wszystkie niezbędne dane dotyczące pozostałych
ubezpieczanych budynków zostały zamieszczone w załączniku nr 1f gr. I oraz załącza
dodatkowo wykaz budynków z uzupełnionymi danymi.

24.W odniesieniu do mostów, szklarni, namiotów wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu
ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
25. Prosimy o informację dotycząca konstrukcji mostu ul. Kościuszki
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że most przy ul. Kościuszki wykonany jest w konstrukcji
stalowo-betonowej (płyta żelbetowa).
26. Prosimy o przełożenie z katalogu klauzul obligatoryjnych do fakultatywnych:
- Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji
- Klauzula automatycznego pokrycia OC
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
1. Proszę o usunięcie z zakresu szkód wyrządzonych przez zwierzęta znajdujące się wew. Pojazdu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z zakresu szkód wyrządzonych przez
zwierzęta znajdujące się wew. Pojazdu.
2. Proszę o usuniecie z zakresu assistance
−
przekazanie wiadomości – przekazanie na zlecenie ubezpieczonego, wskazanej przez niego
osobie na terytorium RP, telefonicznie, pilnych informacji w związku z zaistnieniem
któregokolwiek ze zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową - w przypadku wypadku, awarii,
kradzieży lub innego zdarzenia
−
pomoc tłumacza – organizacja tłumaczenia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego
lub rosyjskiego, drogą telefoniczną umożliwiającego porozumienie się ze służbami
medycznymi, urzędnikami, policją lub osobami skierowanymi do pomocy ubezpieczonemu - w
przypadku wypadku, awarii, kradzieży lub innego zdarzenia
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wnioskowanych zapisów.
3. Proszę o zmianę zapisu z ,, holowanie ubezpieczonego pojazdu - w przypadku wypadku, awarii,
lub innego zdarzenia (min do 300 km)” na ,, w przypadku unieruchomienia pojazdu na terenie
Europy poza granicami RP zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania do najbliższej stacji
obsługi”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.
4. Proszę o zmianę zapisu z ,, holowanie pojazdu poszkodowanego tylko na terytorium RP - w
przypadku wypadku, awarii, lub innego zdarzenia (bez limitu km)” na ,, holowanie
ubezpieczonego pojazdu tylko na terytorium RP - w przypadku awarii 200 km po wypadku 400
km
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.
5. Proszę o usunięcie zapisów:
−

ekspertyza techniczna - w przypadku wypadku lub awarii
− złomowanie pojazdu - w przypadku wypadku lub awarii
− odbiór ubezpieczonego pojazdu - w przypadku wypadku, awarii lub kradzieży
− kontynuacja podróży/powrót do miejsca zamieszkania - zorganizowanie i pokrycie kosztów
kontynuacji podróży do jednego z miejsc: miejsca przeznaczenia określonego jako cel
podróży albo miejsca zamieszkania kierowcy w przypadku wypadku, awarii, kradzieży lub
innego zdarzenia – zgodnie z wyborem ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na usunięcie zapisów dotyczących
ekspertyzy technicznej. Poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych więcej zmian w SIWZ
w powyższym zakresie.

6. Proszę o zmianę definicji z,, Deszcz nawalny - za deszcz nawalny uważa się opad
deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 2, potwierdzonym przez stację
pomiarową Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znajdującą się najbliżej miejsca
ubezpieczenia, w którym powstała szkoda. W razie braku takiego potwierdzenia
ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeżeli stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich
powstania lub w najbliższym sąsiedztwie świadczy o działaniu deszczu nawalnego. Przy
czym ubezpieczyciel nie może odmówić odszkodowania na podstawie jedynie własnej
oceny stanu faktycznego i rozmiarów szkody, niepopartej zaświadczeniem wydanym przez
stację pomiarową Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znajdującą się najbliżej
miejsca ubezpieczenia. Na ,, Deszcz nawalny - opad potwierdzony przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej o współczynniku natężenia co najmniej 4 według
stosowanej przez niego skali
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
7. Proszę o ograniczenie zakresu assistance do pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5 t
których wiek nie przekracza 10lat i posiadają ubezpieczenie AC
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie w ryzyku odpłatnego ubezpieczenia
Assistance zgodnie z wnioskiem.

WYJAŚNIENIA DO WNIOSKU NR 3
1. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte szkody powstałe na terenie USA, Kanady,
Australii i Nowej Zelandii.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte szkody powstałe wskutek stosowania do
prac wyburzeniowych metody wybuchowej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
3. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte szkody obejmowane systemem
ubezpieczeń obowiązkowych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
4. Prosimy o akceptację limitu w punkcie 21 w wysokości 20.000 PLN na lokal.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
5. Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie 27 nie będą objęte szkody w nagrobkach wyrządzone
wskutek aktów wandalizmu i / lub dewastacji.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o
odpowiedzialność cywilną za szkody w pojazdach pozostawionych na parkingach i miejscach
parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego nie
obejmuje kradzieży pojazdów i mienia z pojazdów, szkód wskutek aktów dewastacji i / lub
wandalizmu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
7. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna oraz
podlimity na poszczególne ryzyka będą wspólne dla wszystkich Ubezpieczonych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
8. W odniesieniu do system odwodnienia "By-pass" składowiska odpadów zbudowany w ramach
proj. "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" wnioskujemy o
zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek
statku powietrznego).

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
9. Prosimy o podanie długości mostu ul. Kościuszki

Odpowiedź: 11 m.
10. Prosimy o zmianę zapisu w Przedmiocie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: instalacje i sieci

elektryczne, teleinformatyczne, informatyczne, energetyczne i elektroniczne;
na:” Ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne) lub
elektroniczne przynależące do budynków i budowli Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości nie
większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia określonego w SIWZ”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Informacja o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W związku z dzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
1. Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia w sposób zmieniający treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.
2. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. do 08.11.2017 r. do godz. 14.00

Burmistrz
Piotr Maziarz
(kierownik zamawiającego)

Wyk. w 1 egz. HJ,MT/MK

