Goszczyn, dnia 21 marca 2013r.

Gmina Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
ZP.271.2.2013
Dotyczy:
postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy
Goszczyn wraz z jednostkami organizacyjnymi.
W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1:
Czy zamawiający zezwala na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat wg wartości
rzeczywistej, albo przeniesienie klauzuli likwidacyjnej do klauzul fakultatywnych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli likwidacyjnej do klauzul
fakultatywnych.
Pytanie 2:
Czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, jeżeli tak
to prosimy o podanie zakresu robót i czego remonty będą dotyczyły?
Odpowiedź:
Na ten moment żadne remonty nie są planowane.
Pytanie 3:
Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków i budowli o informacje, czy budynek jest
użytkowany, czy podlega opiece konserwatorskiej, czy przeznaczone są do rozbiórki.
Czy w przypadku występowania pustostanów Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ich
z ochrony, jeżeli nie prosimy o podanie rodzaju zastosowanych zabezpieczeń
uniemożliwiających korzystanie z nieruchomości osób postronnych, czy są odłączone
wszystkie media.
Odpowiedź:
Wszystkie budynki są użytkowane, podlegają opiece konserwatorskiej, nie są przeznaczone
do rozbiórki. W przypadku pustostanów nie wyrażamy zgody na wyłączenie ich z ochrony,
zabezpieczone będą monitoringiem, nie planuje się odłączania wszystkich mediów.
Pytanie 4:
Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o dane dotyczące materiałów konstrukcyjnych.
Odpowiedź:
Na chwilę obecną nie ma możliwości ustalenia tych informacji w zakresie szerszym, niż
podane w załączniku nr 1 do SIWZ.
Pytanie 5:
Prosimy o informację czy w tabeli Nr 1 załącznika do SIWZ w poz. 2, 3, 4 zgłoszony do
ubezpieczenia został jeden budynek – pozycja budynki i budowle - czy również budowle,
jeżeli tak prosimy o rozbicie sumy ubezpieczenia na budynki i budowle.
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Odpowiedź:
Gmina Goszczyn nie ubezpiecza budowli, w pozycji 2, 3, 4, zgłoszony do ubezpieczenia
został jeden budynek.
Pytanie 6:
Czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ budynków, są przechowywane materiały
łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia i inne podobne?
Odpowiedź:
Nie są przechowywane żadne z powyższych substancji.
Pytanie 7:
Czy występuje zagrożenie powodziowe, czy w ciągu ostatnich 20 lat wystąpiły powodzie?
Odpowiedź:
Teren Gminy Goszczyn nie jest zagrożony powodziowo, w ciągu ostatnich 20 lat nie
wystąpiły powodzie.
Pytanie 8:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 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. Jeżeli zakres ochrony obejmuje wcześniej wymienione
działalności prosimy o ich wyłączenie.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że taka działalność nie jest w Gminie prowadzona.
Pytanie 9:
Na jaki dzień podano szkodowość. Czy są założone rezerwy z tyt. ub. OC?
Odpowiedź:
Szkodowość jest podana na dzień 28.02.2013 r. Aktualnie żadne szkody, ani roszczenia nie są
w trakcie rozpatrywania.
Pytania 10:
Czy do tej pory Klient był ubezpieczony w zakresie podanym w SIWZ?
Odpowiedź:
Częściowo. Prawie 100% wartości majątku było ubezpieczone w zakresie ognia i innych
zdarzeń losowych. Natomiast w pozostałych ryzykach ubezpieczonych było około połowy
jednostek.
Pytania 11:
Prosimy o podanie dodatkowych informacji dotyczących rozszerzeń w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej:
a) rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji imprez –
czy będą pokazy sztucznych ogni, jeżeli tak to czy będą prowadzone przez firmy zewnętrzne
posiadające do tego uprawnienia?
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe,
wodne, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej
prędkości.
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b) OC Dróg – jaki jest stan dróg administrowanych przez Zamawiającego? Ile wynosi kwota
przeznaczona na remonty w roku 2013, czy występują mosty, wiadukty, jeżeli tak to ile,
podział dróg ze względu na rodzaj nawierzchni?
c) ) rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym - jaka
działalność stwarza zagrożenie dla środowiska? Ile i jakie substancje niebezpieczne dla
środowiska użytkuje Ubezpieczony?
d) Ilość i rodzaj pojazdów niepodlegających obowiązkowemu OC ppm
e) rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone
w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, w tym szkody
w pojazdach mechanicznych prosimy o dodanie z wyłączeniem ryzyka kradzieży.
Odpowiedź:
Ad a) Jeżeli w planie organizowanych imprez będą przewidziane sztuczne ognie do ich
obsługi zatrudniona będzie firma posiadająca stosowne uprawnienia.
Nie przewiduje się imprez obejmujących sporty motorowe, wodne, motorowodne, lotnicze,
ekstremalne i takich gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości.
Ad b) Stan dróg jest zadawalający.
Ad c) Na ten moment nie występuje w Gminie bezpośrednie zagrożenie dla środowiska.
Ad d) Wszystkie pojazdy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.
Ad e) Jeżeli szkoda kradzieżowa w pojeździe pracownika powstanie z winy Zamawiającego,
powinna być objęta ochroną na mocy tego rozszerzenia.
Pytanie 12:
Prosimy o uzupełnienie ilości miejsc w pojazdach
Ilość miejsc w pojazdach jest podana dla większości pojazdów w załączniku nr 3 do SIWZ.
W pozycji pierwszej – brakująca ilość miejsc została uzupełniona.
Uzupełniony załącznik nr 3 – stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Odpowiedź:
Ilość miejsc – 6.
Pytanie 13:
Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli nr 7 Klauzula likwidacyjna w
sprzęcie elektronicznym poprzez dopisanie – dotyczy sprzętu elektronicznego do 5 lat?
Odpowiedź:
Zamawiający, zgodnie z załącznikiem nr 2, wykazał wyłącznie sprzęt elektroniczny wieku
maksymalnie 5 lat. Starszy sprzęt nie będzie objęty tym ubezpieczeniem.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu.
Pytanie 14:
Prosimy o podanie ilości członków OSP zgłoszonych do ubezpieczenia NNW – forma
bezimienna.
Odpowiedź:
Sześć jednostek OSP, 182 członków OSP.
Pytanie 15:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie godziny składania ofert na 12.00.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie godziny składania ofert. Obowiązującym
terminem składania ofert w postępowaniu jest 26.03.2013r. godzina 11:30.
Wójt Gminy
/-/ Sławomir Słabuszewski
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