sędziejowice, dnia 24 listopada 2020

r.

- Wykonowcy-

Ubiegający s!ę o udzielenie zamóWienia

DowczY:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2oL9 r-, poz.1843), dalej:
ustawa p.z.p.
,,Ubezpieczenie GMlNY sĘDzlEJowlcE W okresie 01.o1.2021" r. do 3!,L2.2o23 r,"

o WartoŚci zamówienia mniejszej niż kwoty określonew przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy p.z.p.

WYJAśNlENlETREścl slWz
_

Działając na podstawie art, 38 ust. L, 2, 4a 1 alt. 12a ustawy p.z.p. żamawiający udziela wyjaśnień na zapytania
Wykonawców oraz modyfikuje treśćSpecyfikacj! lstotnych Warunków Zamówienia zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1
Umowa generalna ubezpieczenia
sekcja lll
Pkt 1.2.4 - proszę o usunięcie

-

cześć2 - ubezpieczenia pojazdóW Gminy sędziejowice

odpowiedź: Zamawiający Wykreśla zapisy pkt 1.2.4. sekcji lll, Rozdziału 2, DziałU ll slWZ.
Pytanie nr 2
Umowa generalna ubezpieczenia
sekc.ja lV

-

cześć2 - ubezpieczenia pojazdóW Gminy sędziejowice

Pkt.1.1- proszę o Wykreślenie ,,oraz bagażem"
odpowiedź: ZamaWiający Wykreśla zapisy pkt 1.1. sekcji lV, Rozdziału 2, Dziatu ll slWZ.
Pytanie nr 3
Umowa generalna ubezpieczenia - cześć2 - ubezpieczenia pojazdóW Gminy sędziejowice
sekcja lV
Pkt 3.1.9. - proszę o Wprowadzenie limitu 2 ooo żł/pojazd lub innego

odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 9. sekcji lV, Rozdziału 2, Działu ll slWZ dodając kolejny
podpunkt, który otrzymuje brzmienie:

9.3.

W przypadku utraty, zaginięcia, kradzieży lub rabunku kluczyków lub innych urządzeń przewidzianych
przez producenta pojazdu lub zamontowanych dodatkowo i umożliwiających uruchomienie silnika lub
odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, zamków drzwi oraz włącznika zapłonu ww.
urządzeń - Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 3 000,00 zł/pojazd na jedno zdarzenie i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 4
Ponadto proszę o potwierdzenie, że okres ubezpieczenia wszystkich pojazdów rozpoczyna się 1 stycznia 2021r.
(w przypadku odpowiedzi negatywnej, proszę o uzupełnienie wykazu pojazdów o okres ubezpieczenia).
Odpowiedź Zamawiający informuje, że Załącznik nr 6 do SIWZ został zmodyfikowany.
Pytanie nr 5
Pkt. 4 – Postanowienia dotyczące ubezpieczenia Assistance
Proszę o wyrażenie zgody na objęcie ubezpieczeniem pojazdów o okresie eksploatacji do 15 lat.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na objecie ubezpieczeniem pojazdów o okresie
eksploatacji do 15 lat. Jednocześnie zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 2B do SIWZ.
Pytanie nr 6
Umowa generalna ubezpieczenia – cześć 3 - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków
ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarnych
Proszę o podanie liczy drużyn.
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w Gminie Sędziejowice funkcjonuje 11 drużyn.
Pytanie nr 7
Umowa generalna ubezpieczenia – cześć 3 - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków
ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarnych
Proszę o włączenie do punktu 5 „Wyłączenia odpowiedzialności” następujących zapisów :
1) Wykonawca wolny jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony wyrządził szkodę
umyślnie;
2) jeżeli szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, Wykonawca
wolny jest od odpowiedzialności, chyba że zapłata świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względom
słuszności.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte nieszczęśliwe wypadki lub zdarzenia:
1) których przyczyną było spożycie przez Ubezpieczonego alkoholu, zażycia narkotyków, substancji
psychotropowych, psychoaktywnych, innych środków odurzających lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzypisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z
zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich użycia wynikającej z informacji dołączonej do
opakowania;
2) których przyczyną było spożycie substancji określonej w załączniku nr 1 do Międzynarodowej konwencji o
zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 19 października 2005 r. (z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie art.
34 tej konwencji) mogącej służyć poprawie wyniku sportowego, której użycie pozostaje w sprzeczności z
uczciwością rywalizacji sportowej;
3) powstałe w następstwie jakiejkolwiek choroby, nawet zaistniałej nagle,

4) powstałe w następstwie poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu lub zabiegom o charakterze
medycznym, o ile przeprowadzenie ich nie było związane z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku
objętego umową lub nie zostało zlecone przez lekarza;
5) powstałych w następstwie zabiegów albo leczenia metodami niekonwencjonalnymi;
6) powstałe w następstwie zatrucia substancjami stałymi, gazowymi albo płynami, które wniknęły do organizmu
drogą oddechową, pokarmową albo przez skórę (nie dotyczy zatrucia CO);
7) powstałe w następstwie działań Ubezpieczonego niezgodnych z prawem kraju, w którym przebywa;
8) powstałe w następstwie wypadku lotniczego; nie dotyczy to sytuacji, gdy Ubezpieczony był pasażerem
samolotu pasażerskiego licencjonowanych linii lotniczych;
9) powstałe w następstwie skoków na gumowej linie, skoków ze spadochronem, jumping, B.A.S.E jumping,
speedriding, spacerów po linie, skysurfing, lotniarstwa kaskaderskiego, skoków i lotów narciarskich, wolnych
skoków z samolotu, szybownictwa, paralotniarstwa, lotniarstwa, baloniarstwa, motolotniarstwa, szybownictwa,
pilotowania statków powietrznych w tym dronów (nie dotyczy pilotów licencjonowanych, pasażerskich linii
lotniczych), heliskiing, heliboarding, airbording, uprawiania rugby, footballu amerykańskiego;
10) powstałe w następstwie uprawiania sportów walki oraz sportów obronnych
11) powstałe w następstwie urazu wysiłkowego/przeciążeniowego, rozumianego jako uszkodzenie powstające
pod wpływem powtarzającego się obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego oraz uszkodzenia do których
dochodzi podczas zwiększonego wysiłku fizycznego;
12) powstałe podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn przez Ubezpieczonego, jeśli nie posiadał
wymaganych prawem uprawnień do prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn, pod warunkiem iż brak ww.
uprawnień był przyczyną nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia;
13) powstałe na skutek posługiwania się wszelkiego rodzaju bronią oraz udziału w polowaniach
15) powstałe na skutek posługiwania się wszelkiego rodzaju materiałami pirotechnicznymi lub innymi
materiałami niebezpiecznymi lub wybuchowymi;
16) powstałe wskutek reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego;
18) powstałe na skutek pogryzienia przez kleszcze i inne owady;
19) powstałe w wyniku nawykowego zwichnięcia stawów;
20) powstałe na skutek nadmiernego wysiłku fizycznego (przepuklina wysiłkowa).
Odpowiedź: Zamawiający dodaje kolejny punkty do pkt 5 Sekcji II Rozdziału 3 Działu II SIWZ, które otrzymują
brzmienie:
5.1.6. powstałe w następstwie jakiejkolwiek choroby, nawet zaistniałej nagle;
5.1.7. powstałe w następstwie poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu lub zabiegom o charakterze
medycznym, o ile przeprowadzenie ich nie było związane z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku
objętego umową lub nie zostało zlecone przez lekarza;
5.1.8. powstałych w następstwie zabiegów albo leczenia metodami niekonwencjonalnymi;
5.1.9. powstałe w następstwie działań Ubezpieczonego niezgodnych z prawem kraju, w którym przebywa;
5.1.10. powstałe w następstwie wypadku lotniczego, nie dotyczy to sytuacji, gdy Ubezpieczony był pasażerem
samolotu pasażerskiego licencjonowanych linii lotniczych;
5.1.11. powstałe na skutek posługiwania się wszelkiego rodzaju bronią oraz udziału w polowaniach;
5.1.12. powstałe na skutek posługiwania się wszelkiego rodzaju materiałami pirotechnicznymi lub innymi
materiałami niebezpiecznymi lub wybuchowymi;
5.1.13. powstałe wskutek reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego.
W pozostałym zakresie Zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ w tym zakresie, jednocześnie informuje że
analogiczne zapisy znajdują się w pkt 5 Sekcji II Rozdziału 3 Działu II SIWZ.
Pytanie nr 8

Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ są zagrożone ryzykiem powodzi lub
podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie nie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia
powodzią lub podtopieniem.
Pytanie nr 9
Czy posiadacie Państwo pustostany/ budynki wyłączone z użytkowania, jeśli tak to proszę o ich wyłączenie z
zakresu ochrony. Proszę o podanie ich wartości, stanu technicznego, zabezpieczeń ppoż i kradzieżowych oraz
czy odłączone w tych budynkach są media. Poproszę o dokumentacje fotograficzną.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ubezpiecza i nie planuje ubezpieczać mienia wyłączonego z
eksploatacji.
Pytanie nr 10
Proszę o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć
z eksploatacji jakiekolwiek mienie? Jeśli tak, proszę wskazać to mienie z podaniem przewidywanej wartość
wyłączonego z eksploatacji mienia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje wyłączenia z eksploatacji jakiekolwiek mienia.
Pytanie nr 11
Proszę o informacje czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki przeznaczone do remontu lub rozbiórki.
Jeśli tak, to proszę o wyłączenie z zakresu ochrony budynków przeznaczonych do rozbiórki.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ubezpiecza budynków przeznaczonych do remontu lub rozbiórki.
Pytanie nr 12
Proszę o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia będące przedmiotem ubezpieczenia (w tym
budynki, budowle, lokale) jest w należytym stanie technicznym, a bieżące remonty i przeglądy techniczne
dokonywane są terminowo.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia będące przedmiotem
ubezpieczenia (w tym budynki, budowle, lokale) jest w należytym stanie technicznym, a bieżące remonty i
przeglądy techniczne dokonywane są terminowo.
Pytanie nr 13
Proszę o potwierdzenie, że wszystkie lokalizacje / obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia
p/pożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie lokalizacje / obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają
zabezpieczenia p/pożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Pytanie nr 14
Proszę o określenie PML-u (Przewidywanej Maksymalnej Szkody)–w której lokalizacji oraz jaka wartość.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najwyższa wartość majątku w jednej lokalizacji wynosi ok. 16 000 000 zł
i dotyczy Gminnego Ośrodka Kultury.

Pytanie nr 15
Proszę o informacje czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia
odpadów lub składowisko odpadów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie znajduje się wysypisko
śmieci, sortownia odpadów lub składowisko odpadów.
Pytanie nr 16
Proszę po potwierdzenie, że w OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem
śmieci/ sortownią odpadów.
Odpowiedź przy pytaniu nr 15.
Pytanie nr 17
Proszę o potwierdzenie że z zakresu OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem i utrzymaniem
basenów, pływalni, kąpielisk.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi działalności związanej z administrowaniem
i utrzymaniem basenów, pływalni, kąpielisk.
Pytanie nr 18
Proszę o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem
działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielania świadczeń medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z
prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielania świadczeń medycznych,
z zastrzeżeniem drobnych świadczeń medycznych w szkołach i placówkach opiekuńczych.
Pytanie nr 19
Proszę o informację czy posiadacie Państwo instalacje solarne lub fotowoltaiczne, jeśli tak to czy zgłaszane sa
do ubezpieczenia oraz proszę o podanie ich wartości oraz lokalizacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada instalacji solarnej lub fotowoltaicznej.
Pytanie nr 20
Szkodowość: proszę o podanie opisu szkód w majątku i OC z uwzględnieniem szkód w drogach oraz w podanie
szkód osobowych.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaświadczenie przebiegu ubezpieczeń majątkowych w odrębnym
dokumencie.
Pytanie nr 21
Proszę o informację czy w zakresie ochrony objęte są drogi, chodniki, jeśli tak to proszę o podanie długości.
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że drogi, chodniki nie są objęte ochroną ubezpieczeniową z zastrzeżeniem
dróg wewnętrznych i dojazdowych oraz szkód powstałych w związku z zarządzaniem i administrowaniem
drogami publicznymi.
Pytanie nr 22

Jeśliposiadacie Państwo W swoich Zasobach DPs/ MoP5 proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania,
jeślinie posiadacie to proszę o.|ednożnaczna odpowiedź.

odpowiedź: Zamawiający informuje, że zarządza Gminnym ośrodkiem Pomocy społecznej W sędziejowicach
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach.

Pytanie nr 23
Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy społecznej / Miejskie ośrodkiPomocy społecznej chronią swoich
pracowników oraz osoby Wymagające opieki DPs/MoPs przed narażeniem na dżiałanie covlD-19 W tym W

zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Gminny ośrodekPomocy społecznej oraz Środowiskowy Dom
samopomocy chronią swoich pracownikóW oraz osoby Wymagające opieki przed narażeniem na działanie
cov|D-19. Jednocześnie wyjaśnia,że zapeWniają środkiochrony indywidualnej pracowników,
Pytanie nr 24
Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy spolecznej / Mie.iskich ośrodki Pomocy społecznej przestrze8ane
są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Gtównego ln5pektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.

odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Gminny ośrodekPomocy społecznej oraz Środowiskowy Dom
samopomocy przestrzegają aktUalnych rekomendacji oraż zaleceń GłóWnego lnspektora sanitarne8o.
Pytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie ośrodki Pomocy społecznej posiadają i
stosują praktyki zalządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planoWania ciągłoŚci działania
stosowane W sytuacjach pandemicznych/epidemiolo8icznych.

odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Gminny ośrodek Pomocy społecznej oraz Środowiskowy Dom
samopomocy posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz na bieżąco aktualizują procedury
planowania ciągłościdziałania stosowane w sytuacjach pandemii/epidemii,
Pytanie nr 26
Prosimy o Wprowadzenie podlimitu W Wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na Wszystkie Wypadki W okresie
ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisóW slWZ

W

tym zakresie.

Pytanie ff 27

Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: ochrona ubezpiecżeniowa obejmuje
odpowiedzialność cywilną UbeZpieczone8o za 5Zkody Wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za
wyjątkiem szkód wyrządzonych

z

winy umyślnejbądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?

odpowiedź: ZamaWiający nie zmienia ZapisóW slWZ

W

tym zakresie.

Pytanie nr 28
Proszę o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 24.77.2020. na 26.!1.2020r.

odpowiedź: ZamaWiającV zmienił termin składania ofert odrębnym pismem.
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