URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.73.2020

Gliwice,

25-01-2021 r.

nr kor. UM.178034.2021

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice
w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydział Zamówień
Publicznych
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238-55-30
fax +48 32 238-55-27
za@um.gliwice.pl

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 146: Prosimy o wykreślenie z klauzuli automatycznego pokrycia
w sprzęcie elektronicznym następującego zapisu: „Za wzrost wartości majątku
do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie
pobrana dodatkowa składka. Zgłoszenie mienia do ubezpieczenia w trakcie
okresu ubezpieczenia spowoduje, że ww. 10% limit odpowiedzialności będzie
liczony od nowej łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego po
uwzględnieniu doubezpieczenia.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższej klauzuli.
Pytanie nr 147: W Klauzuli katastrofy budowlanej, prosimy o dodanie
następującego zapisu: „Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych
z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 148: Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych –
prosimy o zmianę zapisów SIWZ i akceptacje poniższego zapisu :
„ Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem , że :
- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę
zgodnie z obowiązującymi przepisami
- realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku - nie
dotyczy remontu dachu”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego
zapisu.
Pytanie nr 149: Prosimy o potwierdzenie, że z Klauzuli ubezpieczenia mienia
zabytkowego, unikatowego wyłączone są szkody powstałe w wyniku kradzieży
zwykłej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 150: Prosimy o potwierdzenie że z klauzuli ubezpieczenia nasadzeń
i krzewów wyłączone są szkody powstałe w wyniku kradzieży zwykłej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 151: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku
z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także
udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z wyjątkiem udzielania drobnych
świadczeń medycznych opisanych w SIWZ w ramach działalności domów opieki
społecznej.
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 152: Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel w ramach czystych
strat finansowych nie odpowiada za szkody spowodowane przez produkty
wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które
ponosi odpowiedzialność) jak też wykonane.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 48.
Pytanie nr 153: Prosimy o potwierdzenie, że limit dla odpowiedzialności cywilnej
najemcy za szkody powstałe w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy
korzystania z cudzej rzeczy, wynosi 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki
w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 154: Prosimy o wykreślenie z odpowiedzialności cywilnej szkód
powstałych w związku z realizacją zadań Straży Miejskiej (Gminnej) wynikających
z przepisów prawa (w tym w związku z dokonywanymi interwencjami z użyciem
przymusu bezpośredniego).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 155: Prosimy o zastosowanie limitu w wysokości 100 000 PLN
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych
w pojazdach mechanicznych z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego.
Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie
i usunie z załącznika nr 7 do SIWZ punkt ee. w brzmieniu „odpowiedzialność
cywilna za szkody powstałe w pojazdach mechanicznych z tytułu prowadzenia
parkingu strzeżonego;”
Pytanie nr 156: Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody
powstałe w wyniku zaniedbań w prawidłowej konserwacji, zalecanej przez
producenta, oraz szkody wyrządzone przez osoby wypożyczające/czarterujące
jednostki pływające.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ
obowiązują OWU Wykonawcy.
Pytanie nr 157: Prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości
500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód
wyrządzonych w związku z pełnieniem funkcji inwestora.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona modyfikacji
załącznika nr 7 do SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie nr 158: Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności za szkody
wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji załącznika nr 7
do SIWZ w powyższym zakresie i zmniejszy limit z 2 000 000,00 zł na 1 500
000,00 zł.
Pytanie nr 159: Prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości
100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód
w mieniu osób trzecich powstałe podczas załadunku i rozładunku, w tym szkód
w środkach transportu.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit, lecz w wysokości 1 000 000,00 zł.
Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 7 do SIWZ w powyższym
zakresie.
Pytanie nr 160: Prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości
100 000 PLN za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem usług
hotelowych, a dla sprzętu elektronicznego (w tym telefony komórkowe, laptopy,
tablety itp.), biżuterii, gotówki, dokumentów, kluczy itp.– zastosowanie sublimitu
w wysokości 2 000 PLN na jeden i 20 000 PLN na wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit, lecz w wysokości 1 000 000,00 zł
oraz sublimity odpowiednio 5000 PLN na jeden i 50 000 PLN na wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe. Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 7
do SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie nr 161: Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony
w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych
w związku z posiadaniem i użytkowaniem statków powietrznych.
Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie
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i usunie z załącznika nr 7 do SIWZ punkt qq. w brzmieniu „odpowiedzialność za
szkody powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem bezzałogowych
statków powietrznych (dronów) o masie startowej do 5 kg, które nie podlegają
pod ubezpieczenie obowiązkowe OC operatora dronów”.
Pytanie nr 162: Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialność szkód (w tym
poniesionych przez pracowników) wynikających z zakażenia chorobą zakaźną lub
przeniesienia choroby zakaźnej, w tym również będące następstwem chorób
odzwierzęcych.
Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie
i usunie z załącznika nr 7 do SIWZ punkt rr. w brzmieniu „odpowiedzialność za
szkody (w tym poniesione przez pracowników) wynikające z zakażenia chorobą
zakaźną lub przeniesienia choroby zakaźnej, w tym również będące następstwem
chorób odzwierzęcych, jeżeli powstały w wyniku czynu niedozwolonego
ubezpieczonego, przy czym ochrona nie obejmuje zakażenia wirusem HIV,
gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) i choroby Creutzfeldta-Jakoba (CJD)”.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje odpowiedź udzieloną na pytanie nr 53.
Pytanie nr 163: Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla szkód,
w tym czystych strat finansowych będących skutkiem wydania lub braku wydania
aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę
samorządu terytorialnego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 164: Wnosimy o wyłącznie z zakresu ubezpieczenia
Odpowiedzialności cywilnej:
• szkód wyrządzonych wskutek prowadzenia jakiegokolwiek rodzaju prac
wyburzeniowych lub rozbiórkowych,
• roszczenia regresowe osób trzecich z tytułu kar umownych grzywien sądowych,
administracyjnych i od-szkodowań o charakterze karnym (exemplary & punitive
dama-ges) oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym
do zapłacenia, których są zobowiązane te osoby;
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej szkód wyrządzonych wskutek prowadzenia
jakiegokolwiek rodzaju prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych – w tym zakresie
dokonana zostanie stosowna modyfikacja załącznika nr 7 do SIWZ.
W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.
Pytanie nr 165: Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają
budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia. W przypadku odpowiedzi
negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia
z zakresu ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 166: Wnioskujemy o zmianę zapisu w treści SIW dotyczącego
zakresu ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk, na następujący: „Zakres
ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące niżej wymienione
ryzyka i koszty z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU wybranego
Wykonawcy”.
Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian wnioskowanego zapisu na następujący:
"Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące niżej
wymienione ryzyka i koszty z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU
wybranego Wykonawcy, chyba że Zamawiający wprost włączył je do poniższego
zakresu ubezpieczenia". W tym zakresie dokonana zostanie stosowna
modyfikacja załącznika nr 7 do SIWZ.
Pytanie nr 167: Prosimy o podanie łącznej wartości mienia znajdującego się
w trzech największych lokalizacjach- budynki, budowle, pozostałe środki trwałe,
urządzenia i wyposażenie (z pominięciem tunelu zgłoszonego do ubezpieczenia)
lub określenie wartości PML wskazanych lokalizacji.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 11.
Pytanie nr 168: Prosimy, o informacje, czy w lokalizacjach wskazanych
do ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne
podtopienia. Jeżeli tak, prosimy o podanie lokalizacji wraz ze wskazaniem
wysokości poniesionych strat oraz informację na temat podjętych działań
prewencyjnych w celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.
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Odpowiedź: Patrz załącznik nr 9 do SIWZ.
Z poważaniem
Jolanta Górecka-Wróbel
Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych
Kopia aa.
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