Błonie, dn. 10.12.2009r.
WZP-341/40/2009
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Błonie wraz z jednostkami organizacyjnymi
i instytucjami kultury”
Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz.1058), Zamawiający udziela
wyjaśnień do pytań następującej treści:
L.p.
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Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach
nieuregulowanych w SIWZ lub
doprecyzowujących postanowienia SIWZ
zastosowanie będą miały Ogólne Warunki
Ubezpieczeń i/lub klauzule dodatkowe
zaproponowane przez Wykonawcę.

W związku z brzemieniem załącznika nr
1 do SIWZ dział IV Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej pkt A ppkt 1
"Przedmiot Ubezpieczenia" prosimy o
potwierdzenie, że:
a) wyłączenia odpowiedzialności zawarte
w ogólnych warunkach ubezpieczenia
i/lub klauzulach dodatkowych
proponowanych przez Wykonawcę będą
wiążące
b) Zamawiający dopuszcza zastosowanie
następującej definicji szkody osobowej:
"szkoda osobowa - straty powstałe
wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia a także utracone
korzyści poniesione przez
poszkodowanego, które by mógł
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia"
c) Zamawiający dopuszcza zastosowanie
następującej definicji szkody majątkowej:
"szkoda majątkowa - straty powstałe
wskutek zniszczenia lub uszkodzenia
rzeczy ruchomej albo nieruchomości

Odpowiedź
Potwierdzamy, że w sprawach

nieuregulowanych w SIWZ lub
doprecyzowujących postanowienia
SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne
Warunki Ubezpieczeń oraz klauzule
dodatkowe ale tylko takie które
wprowadzają korzystniejsze zapisy na
Zamawiającego niż OWU.

Potwierdzamy, że w sprawach

nieuregulowanych w SIWZ lub
doprecyzowujących postanowienia
SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne
Warunki Ubezpieczeń.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie
następującej definicji szkody osobowej:
"szkoda osobowa - straty powstałe
wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia a także utracone
korzyści poniesione przez
poszkodowanego, które by mógł
osiągnąć, gdyby nie doznał
uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia" oraz definicji szkody
majątkowej: "szkoda majątkowa straty powstałe wskutek zniszczenia
lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo
nieruchomości poszkodowanego, a
także utracone korzyści, które by mógł
osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone

poszkodowanego, a także utracone
korzyści, które by mógł osiągnąć, gdyby
nie zostało zniszczone lub uszkodzone
jego mienie"
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Jeśli definicje wskazane powyżej nie mogą
być zaakceptowane przez Zamawiającego,
prosimy o podanie wiążących definicji
szkody osobowej i szkody majątkowej.
W związku z brzemieniem załącznika nr
1 do SIWZ dział IV Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej pkt A ppkt 1
"Przedmiot Ubezpieczenia", prosimy o
zmianę definicji wypadku
ubezpieczeniowego na: "wypadek
ubezpieczeniowy - śmierć, doznanie
rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu,
uszkodzenie lub zniszczenie mienia". Jeśli
powyżej zaproponowane definicja nie
może być zaakceptowana przez
Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie,
że przez "zdarzenie powodujące szkodzę"
należy rozumieć działanie lub zaniechanie
zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
Prosimy o zmianę treści załącznika nr 1 do
SIWZ dział IV Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej pkt A ppkt 2
"Zakres ubezpieczenia" lit d na:
" rozszerzony o odpowiedzialność
Ubezpieczającego za szkody osobowe i
rzeczowe wyrządzone przez
podwykonawców". Jeśli zaproponowana
zmiana nie jest możliwa do wprowadzenia,
prosimy o podanie listy podwykonawców z
zaznaczeniem jaką działalność wykonują
na rzecz Zamawiającego, prosimy aby
odpowiedzialność Ubezpieczyciela była
ograniczona do szkód wyrządzonych przez
podwykonawców zgłoszonych do
ubezpieczenia przed zawarciem umowy, a
Ubezpieczyciel zachowuje prawo do
regresu do podwykonawcy
odpowiedzialnego za szkodę.
Prosimy o potwierdzenie, że użyte w
załączniku nr 1 do SIWZ dział IV
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
pojęcia "szkoda majątkowa" i "szkoda
rzeczowa" mają to samo znaczenie.

lub uszkodzone jego mienie"

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę
definicji wypadku ubezpieczeniowego

na: "wypadek ubezpieczeniowy
- śmierć, doznanie rozstroju zdrowia,
uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie
lub zniszczenie mienia".

Zamawiający nie wyraża zgodny na

zmianę treści załącznika nr 1 do SIWZ
dział IV Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej pkt A ppkt 2
"Zakres ubezpieczenia" lit d.
Okres trwania zamówienie wynosi 36
miesięcy w związku z tym Zamawiający
nie jest wstanie podać wszystkich
podwykonawców z którymi będzie
współpracował w okresie 36 miesięcy.
Ubezpieczenie będą objęci wszyscy
podwykonawcy Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel zachowuje prawo do
regresu do podwykonawcy
odpowiedzialnego za szkodę.

Potwierdzamy że użyte w załączniku nr
1 do SIWZ dział IV Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej pojęcia
"szkoda majątkowa" i "szkoda
rzeczowa" mają to samo znaczenie.
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W związku z brzmieniem załącznika nr
1 do SIWZ dział IV Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej pkt A ppkt 2
"Zakres ubezpieczenia" lit h prosimy o
potwierdzenie, że odpowiedzialność
Ubezpieczyciela zaistnieje wyłącznie w
przypadku zaistnienia odpowiedzialności
cywilnej samego Ubezpieczonego oraz w
granicach nie szerszych niż
odpowiedzialność cywilna samego
Ubezpieczonego.
Prosimy o dopuszczenie następującej
treści klauzuli daty stempla bankowego
lub pocztowego: " Za datę prawidłowego
opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje
się datę stempla bankowego lub
pocztowego, uwidocznioną na przelewie
bankowym lub pocztowym, pod
warunkiem że na rachunku
Ubezpieczającego były zgromadzone
wystarczające środki.

Potwierdzamy że odpowiedzialność
Ubezpieczyciela za rozszerzenie o

szkody wyrządzone przez jednego
ubezpieczonego innemu
ubezpieczonemu objętych jedną
umową ubezpieczenia zaistnieje
wyłącznie w przypadku zaistnienia
odpowiedzialności cywilnej samego
Ubezpieczonego oraz w granicach nie
szerszych niż odpowiedzialność cywilna
samego Ubezpieczonego
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę

treści klauzuli daty stempla bankowego
lub pocztowego: " Za datę
prawidłowego opłacenia składki
ubezpieczeniowej uznaje się datę
stempla bankowego lub pocztowego,
uwidocznioną na przelewie bankowym
lub pocztowym, pod warunkiem że na
rachunku Ubezpieczającego były
zgromadzone wystarczające środki.

W związku z brzmieniem załącznika nr
1 do SIWZ dział IV Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej
pkt B "Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej pracodawcy (obejmujące
wszystkie jednostki organizacyjne)",
prosimy o potwierdzenie, że w sprawach
nieuregulowanych w SIWZ, w tym w
zakresie wyłączeń
odpowiedzialności zastosowanie będą
miały ogólne warunki
ubezpieczenia zaproponowane
przez Wykonawcę.

Zamawiający potwierdza że w sprawach

Prosimy o podanie roszczeń cywilnych
zgłoszonych do Ubezpieczonych z tytułu
wykonywania władzy publicznej w okresie
ostatnich 5 lat. Prosimy aby dane
obejmowały przyczynę wniesienia
roszczenia, jego wysokość, aktualny stan
sprawy, wysokość przyznanego
odszkodowania (jeśli nastąpiła wypłata).

Brak zgłoszonych roszczeń z tytułu
wykonywania władzy publicznej w
okresie ostatnich 5 lat.

Prosimy o potwierdzenie, że podana w
SIWZ szkodowość obejmuje wszystkie
wypłacone odszkodowania w okresie
ostatnich 5 lat. Dodatkowo prosimy o
podanie wszystkich rezerw na zgłoszone
roszczenia za wyżej wskazany okres.

nieuregulowanych w SIWZ, w tym w
zakresie wyłączeń w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej
pracodawcy zastosowanie będą miały
ogólne warunki
ubezpieczenia zaproponowane
przez Wykonawcę

Informacja o szkodowości podana w SIWZ
jest oparta na podstawie informacji
uzyskanych od dotychczasowych
ubezpieczycieli. Rezerwy również są
podane w SIWZ wynoszą 910 zł w

ubezpieczeniu OC ogólnym.
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Z uwagi na brzmienie art.19 ust 1 Ustawy
o działalności Ubezpieczeniowej z dnia
22.05.2009 prosimy o odstąpienie od
wymagania pkt. XIX pakt 7 i i Wykazu
wykonanych w ciągu trzech lat co
najmniej dwie usługi odpowiadające
przedmiotowi zamówienia, potwierdzające
spełnienie warunku z rozdz. VIII pkt
2.1.W przypadku braku rezygnacji z tego
wymagania prosimy o wskazanie
podstawy prawnej na podstawie której
mogą Państwo wymagać powyższej
informacji.

Zamawiający nie odstępuje od

wymagania pkt. XIX pakt 7 i i Wykazu
wykonanych w ciągu trzech lat co
najmniej dwie usługi odpowiadające
przedmiotowi zamówienia,
potwierdzające spełnienie warunku z
rozdz. VIII pkt 2.1.
Zamawiający pisząc usługi
odpowiadające przedmiotowi
zamówienia miał na myśli:
dla zadania I :
- ubezpieczenie mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z
włamaniem i rabunku,
- ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego,
- ubezpieczenie przedmiotów szklanych
od stłuczenia,
-ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej,
- ubezpieczenia komunikacyjne
dla zadania II :
- ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawców.
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Prosimy o modyfikacje Klauzula zmian w
odbudowie – z zachowaniem pozostałych,
nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły ze:
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego
Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na
odbudowanie zniszczonego lub
uszkodzonego ubezpieczonego budynku
lub budowli przy zastosowaniu konstrukcji
i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana
konstrukcji i technologii odbudowy wynika
z aktualnie obowiązujących przepisów

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
treści Klauzuli zmian w odbudowie
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prawa albo decyzji administracyjnych
( m.in. zezwolenia na budowę) Limit
odszkodowawczy w rocznym okresie
ubezpieczenia 20% wartości szkody
maksymalnie 2.000.000,00 PLN.
Prosimy
o
podanie
18
krotności Zamawiający nie poda 18 krotności
przeciętnego wynagrodzenia członków przeciętnego wynagrodzenia członków
OSP za 2008 r.
OSP za 2008 r gdyż nie jest to zasadne
i nie ma to żadnego związku z sumą
ubezpieczenia w ubezpieczeniu
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uprzejmie prosimy o Udzielenie
uzupełnienie informacji dotyczącej
ubezpieczonych pojazdów w rubryce
ilość miejsc brak informacji w poz. 5,
10, 13, 21, 26, 28 załącznika nr 8 do
SIWZ w rubryce rok produkcji brak
informacji w poz. 3, 12, 28 ww
załącznika

Podaję uzupełnione informacje dotyczące
ubezpieczonych pojazdów:
1. rubryka „ilość miejsc”:
poz. 5 – 54 miejsca
poz. 10 – 6 miejsc
poz. 13 – 6 miejsc
poz.21 – 2 miejsca
poz. 26 – 2 miejsca
poz. 28 – 2 miejsca
2. rubryka „rok produkcji”:
Jednocześnie prosimy o podanie informacji
poz. 3 – 1989 r.
o przeznaczeniu
autobusów / np.
poz. 12 – 1980 r.
komunikacja miejska czy dowóz dzieci do
poz. 28 – 1999 r.
szkół /
Autobusy przeznaczone są do przewozu
dzieci do szkół.

Prosimy o informację dotyczącą opisu
konstrukcji budynków należących do
Zakładu Usług Komunalnych , tj. rok
budowy, konstrukcja ścian, stropów,
stropodachu, pokrycie dachu oraz
ostatnio wykonane remonty – czas i
zakres prac.

Zamawiający nie ma informacji o danych
dotyczących konstrukcji budynków

należących do Zakładu Usług
Komunalnych

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert, należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty przetargowej.
W wyniku modyfikacji SIWZ oraz wyjaśnieniami do jej treści, Zamawiający zgodnie
z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 24 stycznia 2004r.
przedłużenia terminu składania ofert.
Termin składania ofert to 15.12.2009r. godz. 11:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
Ratusz, pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert 15.12.2009r. godz.11:15

