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Znak sprawy:

Rl.271.1.7.2019

Mińsk Mazowiecki 30.04.2019

Wykonawcy
biorący
udział w postępowaniu.
Strona
internetowa
zamawiającego.

Wsąaśnienia oraz zmiany do treści SIWZ
dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
nieograniczonego
pn.
„Ubezpieczenie
majątku
i
innych
Mińsk Mazowiecki wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury".

w trybie
interesów

przetargu
Gminy

Numer ogłoszenia: 540570-N-2019 z dnia 2019-04-23

I. Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dla zadania „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mińsk Mazowiecki wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury" na podstawie art. 38 ust. 2, ust. 4 i ust. 4a} ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986z późn. zm.) w tabeli
poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.

{ Pytanie

Odpowiedź

Czy
w
ubezpieczeniu
mienia
występują
budynki/budowle
lub
lokale
nieużytkowane/wyłączone
z eksploatacji
przeznaczone do rozbiórki lub obiekty w złym stanie
technicznym? Jeżeli tak, prosimy o: przedstawienie
wykazu tych nieruchomości wraz z krótkim opisem ich
stanu technicznego, wskazaniem przyczyn wyłączenia
z eksploatacji/użytkowania oraz określeniem ich
wartości; informacja
czy w okresie realizacji
zamówienia
Klient
planuje
wyłączyć
z
eksploatacji/użytkowania jakiekolwiek ohiekty?

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie włącza do

2

Czy
przedmiotem
ubezpieczenia
są
instalacje
fotowoltaiczne lub solarne Jeżeli tak proszę o podanie
ich lokalizacji (adres; na gruncie/czy na budynku),
roku ich produkcji, sumy ubezpieczenia
oraz
informacje, czy ich serwis jest wykonywany przez
autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Przedmiotem ubezpieczenia
fotowoltaiczne lub solarne.

3

Proszę 0 wykaz obiektów niepołączonych trwale z
gruntem, obiektów tymczasowych, szklarni, namiotów,
zbiorów i eksponatów muzealnych, z podaniem sumy
ubezpieczenia, lokalizacji.

Wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia nie
znajdują się i nie będą przedmiotem
ubezpieczenia w ramach niniejszego
postępowania namioty, szklarnie, obiekty
niepołączone trwale z gruntem.

1

ubezpieczenia

mienia

wyłączonego

z

eksploatacji/nieużytkowanego.

nie

są

instalacje
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4

Czy przedmiotem ubezpieczenia są mosty, kładki,
wiadukty, mola, tamy, sztuczne zbiorniki a także
mienie przeznaczone do rozbiórki, likwidacji lub na
złom,
itp.? Jeśli tak, proszę o opis tego mienia,
określenie sumy ubezpieczenia, opis konstrukcji etc.

Przedmiotem ubezpieczenia nie są mosty, kładki,
wiadukty, mola, tamy, sztuczne zbiorniki a także
mienie przeznaczone do rozbiórki, likwidacji lub
na złom.

5

Proszę 0 informację, jakie remonty w okresie
ubezpieczenia zamierza przeprowadzić Zamawiający i
jaka jest ich wartość.

Zamawiający informuję, że wszystkie planowane
inwestycje znajdują się na stronie internetowej
Zamawiającego:
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/248.planvwieloletnie-i-strategie

6

Proszę 0 usunięcie z zakresu lub wprowadzenie limitu
odpowiedzialności dla szkód spowodowanych brakiem
dostawy lub przerwy w dostawie mediów (gazu, wody,
elektryczności itp.].

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z
zakresu lub wprowadzenie limitu
odpowiedzialności dla szkód spowodowanych
brakiem dostawy lub przerwy w dostawie
mediów (gazu, wody, elektryczności itp.].

7

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody
powstałe w ubezpieczonym mieniu w przypadku jego
przeniesienia do innej lokalizacji - proszę o
wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości
5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla
przenoszonego mienia - lub innego akceptowalnego dla
Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści
SIWZ.

8

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone
przez zwierzęta - proszę o wprowadzenie limitu
odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego dla
Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści
SIWZ.

9

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również mienie,
które znajduje się na zewnątrz - proszę o informację,
jakie mienie ma na myśli Zamawiający. Czy dotyczy to
również mienia składowanego pod gołym niebem?

10

Proszę 0 potwierdzenie, że nie jest intencją
Zamawiającego włączenie odpowiedzialności za szkody
z tytułu wad lub błędów w wykonaniu, istniejących w
chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których

Dotyczy mienia, które ze względu na swoje
przeznaczenie jest zamontowane na stałe na
zewnątrz budynków lub budowli, a także mienia,
które zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
wytycznymi producenta, dostawcy przystosowane
jest do przechowywania lub użytkowania na
zewnątrz.
Intencją Zamawiającego nie jest włączenie
odpowiedzialności za szkody z tytułu wad lub
błędów w wykonaniu, istniejących w chwili
zawarcia umowy ubezpieczenia, o których
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jego przedstawiciele a także szkód, za które
sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący
naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub
rękojmi za wady;

Ubezpieczający lub jego przedstawiciele a także
szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca
lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z
tytułu gwarancji lub rękojmi za wady.

koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w
niedziele i święta, koszty przejazdu techników i
ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym
frachtu lotniczego] - proszę o wprowadzenie limitu
odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego dla

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści
SIWZ.
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Zamawiającego.

12

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt
elektroniczny bez względu na wiek [rok produkcji] proszę 0 określenie max wieku dla sprzętu zgłoszonego
do ubezpieczenia.

Maksymalny wiek sprzętu
ubezpieczenia to 10 lat.

zgłoszonego

do

13

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody
powstałe w ubezpieczonym mieniu w przypadku jego
przeniesienia do innej lokalizacji - proszę o
wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości
1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla
przenoszonego mienia - lub innego akceptowalnego dla
Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści
SIWZ.

14

Dla kosztów proporcjonalnych - proszę o
wprowadzenie franszyzy czasowej 3 dni robocze.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści
SIWZ.

15

PKT 5 akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności
ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia - proszę od
włączenie dodatkowo poniższych zapisów:
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści
SIWZ.

37] 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.
38] 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.

16

PKT 5 akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności
ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia:
Proszę 0 modyfikację pkt 10] poprzez dodanie:
wszelkiego rodzaju szkody pośrednie związane z
opóźnieniami, utratą rynku, utratą zysku,
zwiększonymi kosztami działalności.

Zamawiający modyfikuje pkt 10 poprzez dodanie:
wszelkiego rodzaju szkody pośrednie związane z
opóźnieniami, utratą rynku, utratą zysku,
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Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SIWZ w
załączniku l a p k t S p p k t l O
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Proszę 0 wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla
klauzuli Klauzula strajków i zamieszek, aktów
terroryzmu w wysokości 5.000,00 zł.

Zamawiający nie wyraża zgody.

18

Wandalizm - proszę o potwierdzenie, ze nie ma
zastosowania do gotówki.

Zamawiający potwierdza.

19

Klauzula aktów terroryzmu - proszę o potwierdzenie i
modyfikację, że nie jest intencją objęcie szkód
powstałych wskutek:
1)
działań
chuligańskich,
hackerów
komputerowych,
zamieszek
społecznych,
demonstracji,

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację
SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy,
jednocześnie zwraca uwagę, że klauzula aktów
terroryzmu jest fakultatywnym warunkiem.

17

strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
2

}

innych

politycznego,

aktów

nie

wyznaniowego,

mających

podłoża

ideologicznego,

etnicznego.
Rasowego.
20

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji - proszę o
modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie:
ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być
udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia
obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są
łącznie następujące warunki:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie włącza do
ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji.
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje
treści klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji.

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone,
konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany,
oświetlony w porze nocnej,
3] gaśnice oraz inne instalacje ppoź. znajdują się w
wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i
gotowe do użycia,
4) z urządzeń (instalacji] wodno-kanalizacyjnych i
technologicznych została usunięta woda, inne ciecze
oraz para.
21

Klauzula miejsc ubezpieczenia - proszę o modyfikację
treści klauzuli:
Ubezpieczyciel
obejmuje
automatyczną
ochroną
ubezpieczeniową
wszystkie
nowe
lokalizacje
Ubezpieczającego
związane
z
prowadzoną
działalnością na terenie RP, pod warunkiem ich
zgłoszenia wraz z określeniem sum ubezpieczenia w
ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana
modyfikacje klauzuli miejsc ubezpieczenia.

Maksymalny limit pokrycia dla nowych lokalizacji
wynosi 5.000.000,00 zł na jedną i na wszystkie
lokalizacje
(lub
proszę
o propozycję
innego

Str. 4

akceptowalnego przez Zamawiającego limitu).

22

Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie - proszę
0 potwierdzenie, ze klauzula ma zastosowanie jedynie
do transportów wykonjrwanych realizowanych przez
Ubezpieczającego lub jego pracowników, pojazdami
Ubezpieczającego lub ww. Osób. Ubezpieczenie nie
obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów
realizowanych na podstawie umów przewozowych,
spedycyjnych lub umów o świadczenie usług
logistycznych.

Zamawiający potwierdza, że klauzula ma
zastosowanie jedynie do transportów
wykonywanych realizowanych przez
Ubezpieczającego lub jego pracowników,
pojazdami Ubezpieczającego lub ww. Osób.
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w
trakcie transportów realizowanych na podstawie
umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o
świadczenie usług logistycznych.

23

Proszę 0 usunięcie z zakresu ubezpieczenia klauzuli
kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania
osób.

Zamawiający nie wyraża zgody na usuniecie z
zakresu
ubezpieczenia
klauzuli
kosztów
przeniesienia mienia i przekwaterowania osób.

24

Klauzula
zabezpieczeń
przeciwpożarowych
i
przeciwkradzieżowych - proszę o zmianę treści
klauzuli
na:
Wykonawca
przyjmuje
istniejące
zabezpieczenia za wystarczające pod warunkiem, że są
one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz
w momencie szkody były sprawne i posiadały
wszystkie
wymagane
odpowiednimi przepisami
przeglądy.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści
SIWZ.

25

Proszę 0 usunięcie z zakresu ubezpieczenia klauzuli
automatycznego pokrycia konsumpcji sumy
ubezpieczenia w ubezpieczeniu systemem pierwszego
ryzyka.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści
SIWZ.

26

Proszę 0 usunięcie z zakresu ubezpieczenia klauzuli
współwłasności mienia.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści
SIWZ.

27

Proszę 0 uaktualnienie zaświadczenia szkodowego na
dzień ogłoszenia zamówienia publicznego tj.

Zamawiający informuje, że dysponuje wykazem
szkód zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ

23.04.2019

28

Proszę 0 wyodrębnienie szkodowości w okresie
ostatnich 3 lat dla ubezpieczeń:
•
mienia systemem od wszystkich
ryzyk, w tym: od kradzieży z
włamaniem i rabunku, przedmiotów
szklanych od stłuczenia,
•
ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej,
•
ubezpieczenie
sprzętu
elektronicznego
•
ubezpieczenie maszyn i sprzętu
budowlanego od uszkodzeń.

Podział szkód:
a) Odpowiedzialność cywilna wypłacono w
2 0 1 6 roku 10 693,03 zł (2 szkody], 2 0 1 7
roku 3 8 9 4 6 , 9 8 zł ( 6 szkód], 2 0 1 8 roku
16 176,87 zł [7 szkód]
b] Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
wypłacono w 2 0 1 7 roku 1 734,19 zł ( 2
szkody], 2 0 1 8 roku 20 768,10 zł ( 2
szkody]
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie
posiada innych danych o szkodowości, niż te
określone w z a ł ą c z n i k u nr 0 do SIWZ

Załączone do SIWZ zaświadczenie zawiera informację o
szkodowości z ubezpieczeń majątkowych, ujętej
ogólnie, co znacznie utrudnia wykonawcy oszacowanie
ryzyka i składki.

str. 5

Proszę również o podanie przyczyny szkód.

29

Proszę 0 przesuniecie terminu składania ofert do
10.05.2019

Zamawiający informuję, że zmienia termin
składania i otwarcia ofert na dzień 08. 05.2019r.

30

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - proszę

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści
SIWZ.

0 modyfikację Klauzuli w treści jak poniżej
Klauzula szybkiej likwidacji szkód - bez względu na
postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków
ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły,
że:
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego
przywrócenie
do pracy
(w ciągu 24 godzin)
jest
konieczne dla normalnego
funkcjonowania
firmy,
Ubezpieczający/Ubezpieczony
powiadamiając
0 szkodzie
Ubezpieczyciela
może
przystąpić
do samodzielnej
likwidacji
szkody,
sporządzając
dokumentację
zdjęciową
przedmiotu szkody,
stosowny protokół opisujący rozmiar i przyczynę
zdarzenia.
Równocześnie
Ubezpieczający/Ubezpieczony przedstawi, wyliczone
wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą
podstawą
obliczenia
odszkodowania
przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu
elektronicznego,
którego
przywrócenie
do pracy
nie jest
natychmiast
konieczne,
Ubezpieczający/Ubezpieczony po zgłoszeniu szkody
może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody
na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy
Ubezpieczyciel
nie dokona
oględzin
przedmiotu
dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni od daty otrzymania
zgłoszenia.

II w odpowiedzi na powyższe działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych Zamawiającego
informuje
o zmianie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w zakresie opisanym jak wyżej.
III Powyższe wyjaśnienia i zmiana stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie
ulegają zmianie.
IV Niniejsza zmiana została
www.bip.minskmazowiecki.pl

opublikowana

na

stronie

internetowej

Gminy

Mińsk

Mazowiecki
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