Swarzędz, dnia

10.12.2013r.

Nr pisma: BZP.271-0035/008/2013
Wyjaśnienia treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z
jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw
nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminnych
Swarzędz.”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zapytanie nr 1
Czy Powiat posiada i/lub zarządza wysypiskiem śmieci? Jeśli tak, czy zamawiający wyraża zgodę na
wyłączenie ochrony za szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z posiadaniem/zarządzaniem
wysypiskiem śmieci?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, że posiada wysypisko śmieci, którym zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej.
Zakres ubezpieczenia za szkody w środowisku naturalnym nie obejmuje szkód w środowisku naturalnym
związanych z funkcjonowaniem tego składowiska odpadów komunalnych.
Zapytanie nr 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zastrzeżenia, że
uzupełniających nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne.

przedmiotem

zamówień

Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje działalności
leczniczej.
Zapytanie nr 3
Czy Powiat posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, w jakim są
stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy? Czy są pustostany – ile?
Odpowiedź nr 3
Wykaz budynków stanowi załącznik nr 8 do SIWZ zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. Budynki co
do zasady posiadają aktualne przeglądy.
Zapytanie nr 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limit odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z
zarządzaniem drogami publicznymi od kwoty 400 000 zł.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Zapytanie nr 5
Odnośnie definicji szkody na osobie i szkody i na mieniu prosimy o usunięcie sformułowania „i inne
straty” lub o doprecyzowanie jakie „inne straty” oprócz utraconych korzyści miałaby być objęta ochroną.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w SIWZ w definicji szkody na osobie i na mieniu nie
pojawia się sformułowanie „i inne straty”.
Zapytanie nr 6
Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia 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, odzyskaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź nr 6
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód w
środowisku naturalnym związanych z funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych.
Zapytanie nr 7
Czy w ciągu roku okresu ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko
odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów?
Odpowiedź nr 7
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną posiada składowisko odpadów komunalnych. Patrz pytanie
nr 1 powyżej.
Zapytanie nr 8
Ilość i rodzaj pojazdów niepodlegających obowiązkowemu OC ppm
Odpowiedź nr 8
Zamawiający informuje, że na chwilę
niepodlegających obowiązkowemu OC ppm.
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Zapytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie ma obejmować odpowiedzialności z tytułu
wykonywania władzy publicznej.
Odpowiedź nr 9
Zamawiający informuje, że zakres obligatoryjny ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje
między innymi szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku z prowadzoną
działalnością i wykonywaniem zadań Gminy Swarzędz oraz użytkowanym mieniem. Ubezpieczenie
obejmuje szkody wyrządzone na zasadzie winy (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa oraz
pozostająca w zbiegu) oraz na zasadzie ryzyka.
Zakresem ubezpieczenia oc mogą być objęte czyste straty finansowe wyrządzone w związku z wydaniem
lub niewydaniem decyzji administracyjnej bądź aktu normatywnego - rozszerzenie zakresu ubezpieczenia
OC Gminy Swarzędz o czyste straty finansowe – warunek fakultatywny.
Zapytanie nr 10
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające
odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do
zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź nr 10
Zamawiający informuje iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie,
zastosowanie mają OWU Wykonawcy.
Zapytanie nr 11
Prosimy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników.
Odpowiedź nr 11
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną w 2014 r. na remont nawierzchni bitumicznych, równanie i
utwardzanie dróg, naprawy chodników zabezpieczono kwotę 2.252.000 zł.
Zapytanie nr 12
Na jaki dzień jest podana szkodowość?
Odpowiedź nr 12
Zamawiający informuje, że szkodowość podana jest na dzień 08.11.2013 roku.
Pozostała część odpowiedzi zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu
11.12.2013r.
Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do
dnia 16 . 12 . 2013r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie
ofert nastąpi dnia 16 . 12 . 2013r. o godz. 10:30 w pokoju 410.
.......................................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)

