ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Warszawa, dnia 25.11.2019r.

Znak sprawy: WZP.271.86.2019
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.:
„Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz następstw
nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Otwock na okres 2020 –
2022”,
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy
oraz zmiana treści SIWZ
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), Zamawiający udziela
następujących wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /dalej SIWZ/
oraz poniższych Załączników do SIWZ:
- Zmieniony 22.11.2019 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia
- Zmieniony 26.11.2019 Załącznik nr 1.3 do SIWZ Cześć 1. Umowa wzór
Zmianie ulega dodatkowo:
- Zmieniony 22.11.2019 Załącznik nr 2 A Część 2. Wykaz pojazdów _ stan na 12.11.2019
- Zmieniony 22.11.2019 Załącznik nr 2.2 do SIWZ Część 2 Formularz cenowy 21.10.2019
Dodany zostały:
- Wykaz dróg zarządzanych przez Zamawiającego (stan na październik 2019)
SIWZ, zmienione oraz dodane załączniki do SIWZ wraz z zamieszczonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców,
stają się integralną częścią SIWZ.
Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na:
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, Budynek B, pok. nr 1
Termin składania ofert: do 03.12.2019 r. Godzina: 10:00,
Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, Budynek C, pok. nr 5a
Termin otwarcia ofert: 03.12.2019 r. Godzina: 10:30

Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Wykonawca 2
Pytanie 1
Uprzejma prośba o uzupełnienie informacji o ryzyku o następujące dane:
-rok budowy wszystkich budynków, budowli
-stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia
-przeprowadzone remonty ( zakres prac i okres ich wykonania w ostatnich 10 latach )
W przypadku braku możliwości uzupełnienia wykazu o powyższe informacje prosimy o potwierdzenie:
- że mienie zgłoszone do ubezpieczenia ( w tym budynki ) znajduje się w dobrym stanie technicznym ( zgodnie z
protokołami z okresowej kontroli stanu technicznego ), a bieżące remonty i przeglądy techniczne dokonywane są
terminowo oraz, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym
przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Zamawiający odsyła Wykonawcę do Załącznika nr 1.A do Części 1 gdzie wskazano w podziale na poszczególne
jednostki organizacyjne Gminy, dostępne informacje dotyczące obiektów budowlanych, o których Zamawiający ma
wiedzę na dzień wszczęcia postępowania i które zgłasza do ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający potwierdza,
że nieruchomości zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się w dobrym stanie technicznym (zgodnie z protokołami z
okresowej kontroli stanu technicznego), a bieżące remonty i przeglądy techniczne w tym ich instalacji, dokonywane są
zgodnie z przepisami prawa.
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Pytanie 2
Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie są objęte hale, namioty. Jeśli występują, proszę o podanie ich wartości
oraz konstrukcji tzn. w przypadku konstrukcji stalowych – z jakim są wypełnieniem: pianka pioluretanowa, styropian,
wełna mineralna. Uprzejma prośba o szczegółowy opis zabezpieczeń p.poż ponad obowiązkowy wynikający z aktualnie
obowiązujących przepisów prawa
Zamawiający na dzień wszczęcia postępowania nie zgłasza do ubezpieczenia hali, namiotów. Natomiast z uwagi na
umowę wieloletnią nie może wykluczyć przejęcia na ryzyko ww. obiektów
Pytanie 3
Proszę o potwierdzenie, ze w zakresie ubezpieczenia nie ma szklarni, tuneli w tym foliowych, kominów wolnostojących,
studni.

Zamawiający na dzień wszczęcia postępowania nie zgłasza do ubezpieczenia szklarni, tuneli w tym foliowych, kominów
wolnostojących, studni. Natomiast z uwagi na umowę wieloletnią nie może wykluczyć przejęcia na ryzyko ww. obiektów
Pytanie 4
W przypadku budynków, budowli wyłączonych z eksploatacji proszę o podanie lokalizacji wraz z podaniem sum oraz
o potwierdzenie, że
-sprzęt i instalacj p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia
-wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone
zakonserwowane
-obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem ( jakim – dozór własny, agencja ochrony mienia ) oraz oświetlony
w porze nocnej.
Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10 % szkody, min.500,00 zł.

Zamawiający informuje, że na dzień wszczęcia postępowania nie zgłasza obiektów wyłączonych z eksploatacji i odsyła
Wykonawcę do Załącznika nr 1.A do SIWZ. Z uwagi jednak na umowę wieloletnią Zamawiający nie może wykluczyć
konieczności objęcia ochroną obiektów wyłączonych z eksploatacji.
Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Załącznika nr 1 do SIWZ zmiany w punkcie Ad I k) str.
5 poprzez wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 500 zł
Zamawiający zamieszcza ujednolicony Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z powyższą zmianą.
Pytanie 5
Proszę o wyłączenie z zakresu mienia przeznaczonego do rozbiórki.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Załącznika nr 1 do SIWZ w punkcie Ad I k) str. 5 poprzez wykreślenie w tym
przeznaczone do rozbiórki
Zamawiający zamieszcza ujednolicony Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z powyższą zmianą.
Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia
przeciwpożarowe oraz posiadają aktualne badania i przeglądy, zgodne z obowiązującymi przepisami. W przeciwnym
wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny
Zamawiający odsyła Wykonawcę do Załącznika nr 1.A do SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje,
że nie posiada wiedzy by na stanie były nieruchomości nieposiadające aktualnych badań, przeglądów zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Pytanie 8
W przypadku wszelkich jednostek organizacyjnych nowoutworzonych lub przekształconych, proszę o potwierdzenie,
że intencją Zamawiającego nie jest zmiana rodzaju prowadzonej działalności. Jeśli jest inaczej proszę o podanie jakiego
rodzaju działalności mają zostać objęte ubezpieczeniem w przyszłości.

Zamawiający na dzień wszczęcia postepowania nie ma wiedzy o zmianie rodzaju prowadzonej działalności względem
aktualnie podanej do ubezpieczenia. Jako jednostka administracji samorządowej realizuje zadania jej przypisane.
Pytanie 9
Proszę o możliwość wprowadzenia limitu dla szkód w pojazdach w trakcie postoju ( na parkingach, placach ) dla szkód
w związku z akcją ratunkową ( np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz) lub zmierzającej do prób zapobieżenia
szkodzie, upadek/uderzenie mienia, upadek/uderzenie jakiegokolwiek mienia/ i lub obiektu naturalnego, lub
uderzenie/upadek jakiegokolwiek innego mienia/rzeczy/obiektu naturalnego w ubezpieczony przedmiot, w tym
upadek/uderzenie drzew, roślin, itp., w wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.
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Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 250 000 zł w punkcie Ad. I pkt 1.2. str. 4 Załącznika
nr 1 do SIWZ i zmienia jego treść na brzmienie:
„Ryzyko innych żywiołów i zdarzeń: w tym trąby powietrzne, huragan (z zastrzeżeniem uznania za huragan - wiatru
o sile co najmniej 17,0 m/s <ograniczenie to ma zastosowanie o ile w danych OWU Wykonawcy istnieje ograniczenie
w tym zakresie>), powódź i podtopienia (bez możliwości ograniczenia ryzyka, w tym zwłaszcza odnośnie terenów
powodziowych lub wcześniejszego wystąpienia powodzi), podniesienie wód gruntowych i podziemnych cieków
wodnych, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi itp. Zjawiska; uderzenie/ zderzenie pojazdu
(w tym: lub przewożonego ładunku, paliwa, itp.), niezależnie, kto jest właścicielem albo kierowcą w tym szkody w
samym pojeździe (limit dla szkód w samym pojeździe 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia), o ile zgłoszony jest
do ubezpieczenia, przy czym nie dotyczy pojazdów objętych AC - pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia Ad. I. mają być
objęte ochroną w trakcie postoju (m.in. na parkingach, placach, w garażach lub innych miejscach zwyczajowo
przeznaczonych do parkowania pojazdów) znajdujących się w obrębie siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności
Zamawiającego;
szkody w czasie i w związki z akcją ratunkową (np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz) lub zmierzającej do
prób zapobieżenia szkodzie, upadek/uderzenie mienia, upadek/uderzenie jakiegokolwiek mienia/ i lub obiektu
naturalnego,
lub
uderzenie/upadek
jakiegokolwiek
innego
mienia/rzeczy/obiektu
naturalnego
w
ubezpieczony przedmiot, w tym upadek/uderzenie drzew, roślin, itp., „
Zamawiający zamieszcza ujednolicony Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z powyższą zmianą.
Pytanie 10
Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. W przeciwnym wypadku
prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia, na jakim budowa jest etapie, co pozostało do
wykonania, kiedy planowane jest zakończenie prac itp.

Zamawiający informuje, że na dzień wszczęcia postępowania nie ma wiedzy, by do ubezpieczenia miałoby być
zgłoszone mienie w trakcie budowy. Niemniej z uwagi na wieloletnią umowę o wykonanie zamówienia na usługę
ubezpieczenie nie może wykluczyć takiej sytuacji, stąd kieruję Wykonawcę do zapisu Załącznika nr 1 do SIWZ do
klauzuli prac budowlano-montażowych.

Pytanie 11
Uprzejma prośba o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód
powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka

Zamawiający potwierdza, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych
wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka w zakresie Ad I i II.
Pytanie 12
Proszę o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia nie ma budynków / budowli niezwiązanych na trwale z gruntem,
jeśli są proszę o podanie ich wykazu lokalizacji wraz z sumami.

Zamawiający informuje, że na dzień wszczęcia postępowania nie ma wiedzy, by do ubezpieczenia miałyby być
zgłoszone budynki / budowle niezwiązane na trwale z gruntem. Niemniej z uwagi na wieloletnią umowę o wykonanie
zamówienia na usługę ubezpieczenie nie może wykluczyć takiego mienia z ochrony ubezpieczeniowej.
Pytanie 13
W przypadku niskocennych środków trwałych, infrastruktury drogowej z limitem 200.000 zł na jedno i na wszystkie
zdarzenia - proszę o usunięcie z zakresu nasadzeń wieloletnich i zieleni miejskiej.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ Ad I punkt 4.5 str. 7 poprzez wykreślenie tego punktu
treści „nasadzeń wieloletnich i zieleni miejskiej”.
Zamawiający zamieszcza ujednolicony Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z powyższą zmianą.
Pytanie 14
W przypadku klauzuli usunięcia/ uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym rumowiska, proszę o wprowadzenie
franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 % szkody, min. 1.000 zł. Jednocześnie proszę o wprowadzenie limitu
odpowiedzialności 20 % wartości szkody, nie więcej niż 300.000 zł.
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Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli usunięcia/uprzątnięcia pozostałości
po szkodzie, w tym rumowiska. Jednocześnie wyraża zgodę wprowadzenie limitu odpowiedzialności 20 % wartości
szkody, nie więcej niż 300.000 zł.
Zamawiający zamieszcza ujednolicony Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z powyższą zmianą.
Pytanie 15
W przypadku pkt. l) proszę o wprowadzenie łącznego limitu w wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie ubezpieczenia, jeśli limit jest nie do przyjęcia, proszę o podanie akceptowalnego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w Ad I pkt l) str. 5 Załącznika nr 1 do SIWZ
Wprowadza natomiast modyfikacje treści tego punktu na brzmienie:
„oraz wszelkie inne zdarzenia powodujące szkodę na mieniu Zamawiającego, a które nie zostały objęte lub wyraźnie
wyłączone z Ogólnych Warunków Wykonawcy, w tym działanie człowieka, polegające m.in. na celowym i świadomym
działaniu, zniszczeniu mienia, zaniedbaniu, nieostrożności itp. działaniach oraz szkody polegające na skażeniu lub
zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi ubezpieczeniem, a
wymienionymi w niniejszym OPZ dla mienia objętego niniejszym punktem.
Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku
zdarzeń/ryzyk objętych programem ubezpieczenia, bez względu na fakt, czy ryzyko/zdarzenie miało odziaływanie
pośrednie czy bezpośrednie na mienie. Szkoda ma mieć charakter nagły, niespodziewany oraz niezależny od
Zamawiającego z zastrzeżeniem postanowień programu ubezpieczenia (OPZ).”
Zamawiający zamieszcza ujednolicony Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z powyższą zmianą.
Pytanie 16
Uprzejma prośba o potwierdzenie, że żadna z jednostek w przedmiotowym zamówieniu nie zajmuje się prowadzeniem
wysypiska śmieci, nie przetwarza odpadów, ani też nie prowadzi sortowni, spalarni ani także nie posiada punktów
selektywnej zbiórki odpadów PSZOK

Zamawiający potwierdza, że na dzień wszczęcia postępowania żadna z jednostek w przedmiotowym zamówieniu nie
zajmuje się prowadzeniem wysypiska śmieci, nie przetwarza odpadów, ani też nie prowadzi sortowni, spalarni ani także
nie posiada punktów selektywnej zbiórki odpadów PSZOK
Pytanie 17
W przypadku konieczności ponownego zasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, roślin ozdobnych itp. Proszę o
wprowadzenie limitu ba jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie w wysokości 10.000 zł.

Zamawiający wprowadza zmianę w Ad. I punkt 5.1 str. 7 Załącznika nr 1 do SIWZ poprzez zmianę limitu na 70 000 zł
Zamawiający zamieszcza ujednolicony Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z powyższą zmianą.
Pytanie 18
W przypadku szkód spowodowanych uszkodzeniem systemu rynien wewnętrznych i zewnętrznych – proszę o
wprowadzenie limitu z tego tytułu w wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia. Jeśli limit nie jest akceptowalny, proszę o podanie możliwego do przyjęcia.
Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca wskazuje na punkt h) do Ad I i str. 5 Załącznika nr 1 do SIWZ, gdzie
wskazane ryzyko nie ma na celu włączenia do pełnych sum szkód wyrządzonych w związku i na skutek złego stanu
systemu rynien wewnętrznych i zewnętrznych, ale włącza szkody spowodowane uszkodzeniem rynien wewnętrznych i
zewnętrznych, jako takim.
Pytanie 19
W przypadku klauzuli zgłaszania szkód, bardzo proszę o skrócenie terminu zgłaszania z 14 dni roboczych na 7 dni
roboczych.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowana zmianę.
Pytanie 20
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku transportu wartości pieniężnych oraz przechowywania spełnione są wymogi
techniczne określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne
jednostki organizacyjne wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych
przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne z dnia 7 września 2010 r.
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Zamawiający potwierdza, że w przypadku transportu wartości pieniężnych oraz przechowywania spełnione są wymogi
techniczne określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne
jednostki organizacyjne wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych
przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne z dnia 7 września 2010 r.
Pytanie 21
Dla Klauzuli Katastrofy Budowlanej proszę o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody
min. 1000 zł. Jednocześnie prośba o możliwość wprowadzenia poniższych zapisów do SIWZ:
Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w :
- trakcie rozbudowy, przebudowy
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach
konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni
-przeznaczonych do rozbiórki

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1000 zł oraz modyfikacje klauzuli katastrofy
budowlanej na treść:
katastrofa budowlana rozumiana jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,
a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i
obudowy wykopów (definicja zgodna z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 art. 73). Przez gwałtowne
zniszczenie należy rozumieć nieoczekiwane, nagłe i nieprzewidziane zdarzenie wywołujące szkodę,
niezwiązane ze zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego OPZ. Limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości: 2.000.000,00 zł. Ochrona nie obejmuje szkód
w obiektach w trakcie rozbudowy, przebudowy, w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych
obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji
projektowo-technicznych, wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, przeznaczonych do
rozbiórki. Franszyza redukcyjna: 1000 zł
Przy czym ustala się, że każda katastrofa budowlana będąca wynikiem zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową na mocy niniejszego OPZ-– pozostaje włączona do ubezpieczenia, do pełnych sum
ubezpieczenia, bez ograniczenia limitowego oraz bez względu na to, jakiego rodzaju nieruchomości
zgłoszonej do ubezpieczenia dotknęła (ograniczenia w pierwszym akapicie punkt j) nie mają zastosowania);
Mienie ruchome znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz obiektu budowlanego, który uległ katastrofie
budowlanej, objęte jest ochroną do pełnych sum ubezpieczenia dla danego mienia ruchomego.
Zamawiający zamieszcza ujednolicony Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z powyższą zmianą.
Pytanie 22
Proszę o potwierdzenie, że napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne ( w tym linie energetyczne, telefoniczne,
telegraficzne, światłowodowe i inne ), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i
wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje,
znajdują się w odległości nie większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli. Proszę o podanie łącznej
sumy ubezpieczenia.

Zamawiający kieruje Wykonawcę do Klauzuli ubezpieczenia wszelkiego rodzaju mediów w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Pytanie 23
Proszę o potwierdzenie, że limity i sumy na pierwsze ryzyko w rocznym okresie ubezpieczenia ulegają konsumpcji i nie
są odnawialne.

Zamawiający potwierdza, że sumy i limity na pierwsze ryzyko podlegają wyczerpaniu, niemniej zgodnie zapisami
Załącznika nr 1 do SIWZ ulegają one odnowieniu do pełnych wartości wraz z rozpoczęciem każdego kolejnego
rocznego okresu rozliczeniowego w ramach umowy o wykonanie zamówienia.
Pytanie 24
Uprzejma prośba o podanie najdroższej lokalizacji, celem ustalenia PML.

Zamawiający informuje, że na dzień wszczęcia postępowania pojedyncza lokalizacja o najwyższej sumie ubezpieczenia
jest zgłoszona przez Urząd Miejski na wartość 13 512 221,16 zł
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Pytanie 25
Proszę o podanie czy ubezpieczane lokalizacje zostały dotknięte ryzykiem powodzi w ciągu ostatnich 20 lat. Jeśli tak
proszę o podanie lokalizacji oraz rozmiaru szkód i proszę o wprowadzenie limitu z tego tytułu w wysokości 1.000.000
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dotyczącego ryzyka powodzi. W 2010 w maju była odnotowana
powódź na terenie administracyjnym Gminy Otwock, ale Zamawiający nie może potwierdzić by aktualnie zgłaszane
obiekty, były dotknięte tym ryzykiem.
Pytanie 26
Bardzo proszę o przyjęcie poniższych zapisów:
Zasady proporcji nie stosuje się, gdy:
1) mienie zostało ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko lub został określony limit odpowiedzialności;
lub
2) wartość ubezpieczonego mienia w dniu szkody nie przekracza 120% zadeklarowanej w polisie sumy
ubezpieczenia;
lub
3) łączna wartość szkód w następstwie jednego zdarzenia szkodowego nie przekracza kwoty 50.000 PLN.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.
Pytanie 27
W przypadku klauzuli likwidacji drobnych szkód – bardzo proszę o obniżenie limitu z 100.000 zł do 20.000 zł.

Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza w klauzuli likwidacji drobnych szkód limit 20 000 zł.
Zamawiający zamieszcza ujednolicony Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z powyższą zmianą.
Pytanie 28
Proszę o zmianę definicji wartości rzeczywistej- wartość odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o stopień zużycia
technicznego
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.
Pytanie 29
W przypadku klauzuli automatycznego doubezpieczenia zwiększenia o rozliczenia/zmniejszenia mienia, proszę o
zmianę limitu dla pojedynczej/ łącznych lokalizacji nie więcej niż 20.000.000 zł.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.
Pytanie 30
W przypadku klauzuli ubezpieczenia wszelkiego rodzaju mediów proszę o podanie wykazu poszczególnych instalacji z
podaniem sum ubezpieczenia.

Z uwagi na specyfikę Zamawiającego, nie ma możliwości wyodrębnienia wartości poszczególnych instalacji. Co do
zasady podawane są one jako wartość łączna przynależna do nieruchomości.
Pytanie 31
W przypadku szczególnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego proszę o podanie wykazu tegoż sprzętu na sumy
stałe.

Zamawiający wyjaśnia, że celem klauzuli szczególnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego jest objecie ochroną
sprzętu elektronicznego (przenośnego i stacjonarnego) wiekowo starszego niż 5 lat od dnia przyjęcia na ryzyko
Zamawiającego a przez to nieklasyfikującego się do ubezpieczenia wskazanego w punkcie Ad II Załącznika nr 1 do
SIWZ.
Pytanie 32
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W przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach – proszę o dopisanie, że
w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej modyfikacji w Załączniku nr 1 do SIWZ w klauzuli
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach.
Zamawiający zamieszcza ujednolicony Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z powyższą zmianą.
Pytanie 33
W przypadku klauzuli ustalenia wypłaty odszkodowania – proszę o zmianę zapisu Wszystkie koszty dodatkowe
wskazane w niniejszej klauzuli (pkt 3, 4, 5, 6, 7 pokrywane są do sumy do limitu 300 000 zł.

Zamawiający nie wyraża pełnej zgody na proponowana modyfikację, wprowadza natomiast w klauzuli ustalenia wypłaty
odszkodowania niższy limit 100 000 zł.
Zamawiający zamieszcza ujednolicony Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z powyższą zmianą
Pytanie 34
Bardzo proszę o możliwość włączenia do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz do ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego poniższej Klauzuli IT:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:
1)
utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub
nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania,
lub
2)
nieprawidłowego działaniu sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego
uszkodzenia.
Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych,
kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych
układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje
niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie 35
Prośba o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedmiotem ubezpieczenia jest
ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim
w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia.

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedmiotem ubezpieczenia jest
ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim
w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia.
Pytanie 36
W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy ruchomości, proszę o potwierdzenie, że zakresem
ubezpieczenia nie są objęte pojazdy

Zamawiający potwierdza, że w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy ruchomości, zakresem
ubezpieczenia nie są objęte pojazdy
Pytanie 37
Uprzejma prośba o wprowadzenie dla odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych,
z włączeniem HIV sublimitu w wysokości 1.000.000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki w rocznym okresie
ubezpieczenia. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, proszę o podanie wysokości akceptowalnego sublimitu.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Załącznika nr 1 do SIWZ w punkcie Ad III punkt o).
Zamawiający zamieszcza ujednolicony Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z powyższą zmianą
Pytanie 38
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Proszę o podanie liczby drużyn OSP.

Zamawiający informuje, ze na dzień wszczęcia postępowania funkcjonuje:
OSP Otwock- Jabłonna 34 osoby
OSP- Wólka-Mlądzka 33 osoby
MDP OSP Otwock Wólka Mlądzka ul. Szosa Lubelska 3, 05-400 Otwock - 12 osób,
MDP OSP Otwock Jabłonna, ul. Narutowicza 109, 05-400 Otwock - 14 osób
Pytanie 39
W przypadku OC inwestora proszę o wprowadzenie sublimitu w wysokości 1.000.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki
w rocznym okresie ubezpieczenia. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, proszę o podanie wysokości akceptowalnego
sublimitu.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie sublimitu dla odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnienia funkcji
inwestora. Jednocześnie zamawiający nie ma na celu w tym zakresie pokrycia jakichkolwiek szkód mających charakter
czynności zawodowych mogących się klasyfikować w ramach innego produktu ubezpieczeniowego, jakim jest
odpowiedzialność cywilna zawodowa osób pełniących funkcje w budownictwie.
Pytanie 40
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje i nie
będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi , motoro-wodnymi i
lotniczymi , sportami ekstremalnymi. Jednocześnie bardzo proszę o udostępnienie kalendarza imprez masowych.

Zamawiający potwierdza, generalną zasadę wynikającą z Załącznika 1 do SIWZ, że o ile w OWU Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, obowiązują dane wyłączenia mające zastosowanie do danego ryzyka,
to będą one miały zastosowanie do zakresu ochrony wynikającego z Załącznika nr 1 do SIWZ.
Zamawiający nie modyfikuje treści Załącznika nr 1 do SIWZ w tym zakresie poprzez wprowadzania wskazanych w
pytaniu przez Wykonawcę włączeń ochrony mogących mieć zastosowanie w punkcie n) w Ad III Załącznika nr 1 do
SIWZ.
Zamawiający nie prowadzi kalendarza imprez masowych. Przewidujemy zorganizowanie jednej imprezy masowej w
maju 2020 r.
Pytanie 41
W przypadku szkód powstałych w związku z zorganizowaniem pokazów pirotechnicznych, bardzo proszę o podanie
czy pokazy te są organizowane przez zewnętrzne profesjonalne firmy i czy firmy te posiadają ubezpieczenie z tytułu
prowadzenia tego typu działalności.

Zamawiający nie planuje organizacji pokazów pirotechnicznych. O ile byłaby taka konieczność, od zewnętrznego
przedsiębiorcy odpowiedzialnego za pokazy pirotechniczne Zamawiający wymagałby ubezpieczenia oc w odpowiednim
zakresie do wykonywanych czynności.
Pytanie 42
Proszę o wyjaśnienie co oznacza w pkt. i) OC pracodawcy bez ograniczania triggera czasowej odpowiedzialności, i
proszę o odpowiedź czy akceptowane jest, że będziemy odpowiadać za śmierć, uszkodzenie ciał, lub uszkodzenie,
zniszczenie rzeczy wyrządzone pracownikom, o ile do tej śmierci, uszkodzeń ciała, uszkodzenia, zniszczenia dojdzie
w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający wyjaśnia ze w pkt i) Ad. III Załącznika nr 1 do SIWZ tj OC pracodawcy intencją było podkreślenia, że dla
tego typy ryzyka podstawowym i niezmiennym triggerem jest loss occurrence wskazany w dalszych postanowieniach
Ad III Załącznika nr 1 do SIWZ i tym samym Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy za śmierć,
uszkodzenie ciał, lub uszkodzenie, zniszczenie rzeczy wyrządzone pracownikom będzie mieć miejsce, o ile do tej
śmierci, uszkodzeń ciała, uszkodzenia, zniszczenia dojdzie w okresie ubezpieczenia.
Pytanie 43
W przypadku pkt. d) szkody wyrządzone w drzewostanie lasów i parków, w uprawach rolnych, w szczególności poprzez
zaprószenie lub przeniesienie ognia oraz szkody powstałe podczas usuwania szkód losowych w posiadanym mieniu,
itp. proszę o wycofanie z zakresu ubezpieczenia, jeśli to niemożliwe proszę o przeniesienie do fakultetów bądź
wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
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Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w Załączniku nr 1 w tym zakresie. Podkreśleniu zasługuje fakt,
że OWU Wykonawców dotyczące odpowiedzialności cywilnej nie wprowadzają, jako takiego wyłączenia rodzajowego
dla szkód wyrządzonych w drzewostanie lasów i parków, w uprawach rolnych, stąd odpowiedzialność wykonawcy w
tym zakresie do pełnej sumy gwarancyjnej istnieje, o ile oczywiście okoliczności szkody spełniają przesłanki
odpowiedzialności Zamawiającego i innych okoliczności warunkujących wypłatę odszkodowania. Stąd przy braku
ograniczenia w OWU zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ wykonawca ponosi odpowiedzialność do pełnej
sumy gwarancyjnej i nie ma podstaw do wprowadzenia dalszych ograniczeń ochrony w tym zakresie.
Pytanie 44
W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje
poniższe wyłączenia:
a) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie
lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);
b) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);
3) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa,
kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
c) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi,
w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia
zaufania oraz sprzeniewierzenia;
d) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i
licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
e) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
f) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub podjęcia
wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
g) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
h) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
i) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji,
transmisji danych;
j) związane ze stosunkiem pracy;
k) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
l) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.
Dla klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o zaakceptowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości
10% szkody min. 1000 zł.

Zamawiający potwierdza, generalną zasadę wynikającą z Załącznika 1 do SIWZ, że o ile w OWU Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, obowiązują dane wyłączenia mające zastosowanie do danego ryzyka,
to będą one miały zastosowanie do zakresu ochrony wynikającego z Załącznika nr 1 do SIWZ.
Zamawiający nie modyfikuje treści Załącznika nr 1 do SIWZ w tym zakresie poprzez wprowadzania wskazanych w
pytaniu przez Wykonawcę włączeń ochrony mogących mieć zastosowanie w punkcie j) w Ad III Załącznika nr 1 do
SIWZ jak również nie zmienia franszyzy redukcyjnej.
Pytanie 45
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku pkt. m) odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody w środowisku
naturalnym, mowa jest o zdarzeniach nagłych.

Zamawiający potwierdza, że pkt m) Ad III dotyczy szkód o charakterze nagłym.
Pytanie 46
W związku z odpowiedzialnością cywilną za szkody powstałe z tytułu działania wibracji, bardzo proszę o wprowadzenie
poniższej treści klauzuli wibracji:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy określonych w OWU strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody osobowe i
rzeczowe powstałe wskutek wibracji lub wstrząsów, osunięcia się ziemi lub osiadania terenu, powodujące:
(1) częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego,
(2) oderwanie się części obiektu budowlanego,
(3) pęknięcie lub zarysowania elementów obiektu budowlanego, o ile zagrażają one stabilności budynku lub
budowli. Zakres ochrony nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód polegających na uszkodzeniach powierzchniowych,
które ani nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają ich użytkownikom.
2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są ponadto:
(1) wszelkie szkody w mieniu, które nie zostało zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych (wymóg
sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej stanu obiektu).
(2) szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ubezpieczenia.
3. Przez pełną dokumentację techniczna stanu obiektu rozumie się opis konstrukcji obiektu budowlanego,
charakterystykę jego stanu technicznego oraz opisową i fotograficzną identyfikację wad i uszczerbków
inwentaryzowanego obiektu. Dokumentacja powinna być
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sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorąc pod uwagę rodzaj występującego
zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres prowadzonych prac budowlanych.
4. W wyłączeniu określonym w § 4 ust 18 OWU skreśla się słowa „powstałe wskutek wibracji lub wstrząsów”,
„osiadania terenu” oraz „obsunięcia się ziemi”.
5. Umowa ubezpieczenia w zakresie postanowień niniejszej klauzuli, obejmuje szkody ujawnione w okresie
ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu, przy czym wszystkie szkody wynikające z tej samej
przyczyny uznaje się za jeden wypadek i przyjmuje się, że zostały ujawnione w dacie ujawnienia się pierwszej
szkody.
Jednocześnie proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% szkody min. 1.000 zł

Z uwagi, że ryzyko wibracji zostało w ad III w punkcie s) ujęte wraz z innymi ryzykami i jest to niestandardowe
rozszerzenie względem obowiązującego OWU na rynku, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej: 10% szkody min. 1.000 zł, przy czym nie wyraża zgody na wprowadzenie w pełnym brzemieniu
wnioskowanej przez Wykonawcę modyfikacje. Punkt s) w Ad III w Załączniku nr 1 do SIWZ przyjmuje brzmienie:
„Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego z tytułu powolnego działania czynników: biologicznych, chemicznych,
termicznych, gazów, hałasu, wibracji, wilgoci, dymu, temperatury, oparów, sadzy, ścieków, fekaliów, zagrzybienia itp.
czynników - limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 50.000,00 zł. Wskazany limit obowiązuje pod
warunkiem, że dany wymieniony czynnik jest wyłączony standardowo z OWU Wykonawcy i tym samym ograniczenie
limitowe dotyczy wyłącznie tego czynnika, wyłączonego standardowo z OWU Wykonawcy,
Franszyza redukcyjna: 10% nie mniej niż 1000 zł
Przy czym ochrona ubezpieczeniowa dla ryzyka wibracji dotyczy szkód powstałych na skutek:
(1) częściowego lub całkowitego zawalenia się obiektu budowlanego,
(2) oderwania się części obiektu budowlanego,
(3) pęknięcia lub zarysowania elementów obiektu budowlanego, o ile zagrażają one stabilności budynku lub
budowli. Zakres ochrony nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód polegających na uszkodzeniach powierzchniowych,
które ani nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają ich użytkownikom”
Zamawiający zamieszcza ujednolicony Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z powyższą zmianą.
Pytanie 47
W przypadku ubezpieczenia OC z tytułu posiadania i administrowania drogami proszę o podanie ich długości oraz ich
stanu.

Zamawiający zamieszcza wykaz dróg pozostających na jego ryzyku (stan październik 2019)
Pytanie 48
Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 04.12.2019r. do godz. 12.00.

Termin składania ofert został przesunięty zgodnie z opublikowaną zmianą ogłoszenia o zamówienie.
Pytanie 49
Proszę o uaktualnienie szkodowości klienta zgodnie z przesłanym załącznikiem na dzień 31.10.2019r.

Zamawiający zamieścił Zmieniony 22.11.2019 Załącznik nr 1.B do SIWZ Raport Szkodowości.
Wykonawca 3
Pytanie 1
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 okreoeleniem ich wartości; informacja czy w okresie realizacji zamówienia Klient planuje wyłączyć z eksploatacji/użytkowania jakiekolwiek obiekty?

Zamawiający informuje, że na dzień wszczęcia postępowania nie zgłasza obiektów wyłączonych z eksploatacji i odsyła
Wykonawcę do Załącznika nr 1.A do SIWZ. Z uwagi jednak na umowę wieloletnią Zamawiający nie może wykluczyć
konieczności objęcia ochroną obiektów wyłączonych z eksploatacji, co będzie się wiązała z bieżącymi potrzebymi.
Pytanie 3
Proszę o wykaz obiektów niepołączonych trwale z gruntem, obiektów tymczasowych, szklarni i tuneli foliowych, namiotów, zbiorów i eksponatów muzealnych, z podaniem sumy ubezpieczenia, lokalizacji.
W przypadku szklarni proszę dodatkowe informacje: jaka jest konstrukcja obiektu, czy szkło
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odporne jest na uderzenia i zmieniające się warunki atmosferyczne?
Zamawiający informuje, że na dzień wszczęcia postępowania nie zgłasza do ubezpieczenia budynków i budowli
niepołączonych trwale z gruntem, obiektów tymczasowych, szklarni i tuneli foliowych lub namiotów. Niemniej ze
względu na fakt, że umowa o wykonanie zamówienia jest wieloletnia nie może całkowicie wykluczyć możliwości
przyjęcia na stan ww. obiektów. Co do zbiorów i eksponatów muzealnych Zamawiający nie prowadzi odrębnego
rejestru takiego mienia, stąd w Załączniku nr 1 został zastosowany limit na pierwsze ryzyko. Ponadto nie oczekuje
wypłaty odszkodowania w wartości zabytkowej. Wprowadza wyodrębnienie tego mienia z uwagi na istniejące
wyłączenia rodzajowe w OWU Wykonawców.
Pytanie 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.
Zamawiający zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie Wykonawcy nr 2 nr 5 potwierdził wyłączenie z ochrony
nieruchomości przeznaczonego do rozbiórki. Co do mienia ruchomego przeznaczonego do rozbiórki lub na złom
Zamawiający nie ma wiedzy, by takie mienie miałoby być zgłoszone do ubezpieczenia. Zamawiający nie posiada na
ryzyku mola. Co do pozostałego mienia wskazanego w pytaniu Wykonawcy, to kieruję go Zamawiający do wykazu
mienia nieruchomego Załącznik nr 1.A. do SIWZ.
Pytanie 5
Czy przedmiotem ubezpieczenia są obiekty nie posiadających pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak, proszę o wskazanie, które to obiekty oraz wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

Zamawiający nie ma wiedzy, by do ubezpieczenia mogły by być zgłoszone obiekty nie posiadające pozwolenia na
użytkowanie.
Pytanie 6
Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki w budowie? Jeśli tak, proszę o wskazanie, które to obiekty oraz wyłączenie
ich z zakresu ubezpieczenia.

Ze względu na nieostrość pojęcia jakim posłużył się w pytaniu Wykonawca ‘budynek w budowie’, Zamawiający
może potwierdzić jedynie, że do ubezpieczenia zgłaszane są nieruchomości posiadające pozwolenia na
użytkowanie i nie może wykluczyć, że na tych obiektach w trakcie okresu obowiązywania umowy o wykonanie
usługi ubezpieczenia, mogą być wykonywane prace budowlane zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia w ramach niniejszej SIWZ spełniają wymogi
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli NIE – proszę wyszczególnić te obiekty i poinformować, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia dostosowanie tych obiektów
do obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Zamawiający potwierdza, że obiekty zgłoszone do ubezpieczenia w ramach niniejszej SIWZ spełniają wymogi w
zakresie bezpieczeństwa prze-ciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa
Pytanie 8
Czy instalacje i urządzenia techniczne w budynkach są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne.
Jeśli NIE – proszę wskazać które obiekty nie maja takich badań/przeglądów?

Zamawiający potwierdza, że instalacje i urządzenia techniczne w budynkach są sprawne i posiadają aktualne
badania i przeglądy techniczne
Pytanie 9
Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty,
modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcję dachu.
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Na
dzień
wszczęcia
postępowania
Zamawiający
nie
prowadzi
prac
budowlano-montażowych
naruszających/dotyczących konstrukcji nośnej lub dachów oraz na obiektach. Prowadzone są drobne prace
remontowo-konserwacyjne w budynkach
Pytanie 10
Proszę o informację, jakie remonty w okresie ubezpieczenia zamierza przeprowadzić Zamawiający i jaka jest ich wartość.

Z uwagi na wielość jednostek i ilość prac drobnych, Zamawiający nie prowadzi wspólnego rejestru tych prac i nie może
udzielić odpowiedzi w tym zakresie.
Pytanie 11
Czy przedmiotem ubezpieczenia są sortownie smieci/składowiska odpadów lub Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych itp.? Jeśli tak, proszę o opis tej lokalizacji oraz informację jakie mienie i o jakiej wartości podlega ubezpieczeniu w tej lokalizacji.

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są sortownie śmieci/składowiska odpadów lub Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Pytanie 12
Proszę o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy podlegające obowiązkowej rejestracji? Jeśli tak, proszę o ich wykaz oraz usunięcie ich z zakresu ubezpieczenia.

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia w Ad. I nie są pojazdy podlegające obowiązkowej rejestracji.
Pytanie 13
Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie będą pojazdy znajdujące się w ruchu, podczas przemieszczania się.

Zamawiający kieruje Wykonawcę do zakresu Ad. I pkt 1.2. Zmienionego 22.11. 2019 Załącznika nr 1 do SIWZ
Pytanie 14
Proszę o obniżenie limitu dla ryzyka graffiti w wysokości 5.000,00 zł lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę
Pytanie 15
Proszę o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem człowieka pkt. 1.4 l) w wysokości 50.000,00 zł lub
innej akceptowalnej dla Zamawiającego.

Zamawiający w tym zakresie kieruje wykonawcę do Zmienionego 22.11. 2019 Załącznika nr 1 do SIWZ.
Pytanie 16
Katastrofa budowlana – proszę o wprowadzenie zmian i potwierdzenie, ze klauzula nie obejmuje szkód powstałych w
obiektach
 nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
 użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji, przeznaczonych do likwidacji/ rozbiórki.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę i jednocześnie w tym zakresie kieruje Wykonawcę do
Zmienionego 22.11. 2019 Załącznika nr 1 do SIWZ.
Pytanie 17
Niskocenne środki trwałe, infrastruktura drogowa – proszę o wykreślenie słów „nasadzenia wieloletnie i zieleń miejska,
infrastruktura mostowa”
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Zamawiający częściowo wyraził zgodę na wnioskowaną zmianę wnioskowaną przez Wykonawcę i w tym zakresie
kieruje wykonawcę do Zmienionego 22.11. 2019 Załącznika nr 1 do SIWZ.
Pytanie 18
Proszę o obniżenie limitu do 10.000,00 zł dla AD.I ust. 5.1 (nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, roślin ozdobnych
itp.)

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę i jednocześnie w tym zakresie kieruje wykonawcę do
Zmienionego 22.11. 2019 Załącznika nr 1 do SIWZ.
Pytanie 19
AD,II ust. 1 f) - proszę o usunięcie

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie 20
AD. II ust. 1.2 koszty pracy w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, koszty ekspresowego transportu (w tym
również frachtu lotniczego) w wysokości 50.000,00 zł lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w AD. II ust. 1.2 koszty pracy w godzinach nocnych, w dni wolne od
pracy, koszty ekspresowego transportu (w tym również frachtu lotniczego) w wysokości 200.000,00 zł
Zamawiający zamieszcza ujednolicony Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z powyższą zmianą
Pytanie 21
Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – proszę o potwierdzenie i modyfikację, że Ubezpieczeniu w ramach
niniejszej klauzuli nie podlegają dodatkowo: środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub
w celu wykonania usługi, gotówka i wartości pieniężne, zwierzęta, mienie pracownicze.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie 22
Klauzula akceptacji aktualnego stanu 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 wnioskowaną zmianę.
Pytanie 23
Klauzula prac budowlano-montażowych  proszę o wykreślenie słów „prac ziemnych” oraz „związane z tymi pracami próby i testy”.
 Proszę o wprowadzenie zapisów:
Niniejsza klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że
a) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
b) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/ eksploatacji,
w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia.
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie 24
Klauzula pełnej ochrony dla budowli – proszę o wykreślenie słów „i innych” oraz „itp.”

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie 25
AD. III ust. 1.3 pkt b. proszę o wykreślenie slow „zalania przez wody stojące lub płynące”

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
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Pytanie 26
AD. III ust. 1.3 pkt h. proszę o wykreślenie slow „ dalszych podwykonawców”

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie 27
Proszę o opis stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez Zamawiającego - dot. AD. III ust. 1.3

Zamawiający informuje, że na dzień wszczęcia postepowania zamawiający nie prowadzi stacji kontroli pojazdów,
niemniej z uwagi na umowę wieloletnią o wykonanie zamówienia nie może wykluczyć tego ryzyka z ochrony.
Pytanie 28
AD. III ust. 1.3 pkt t. – proszę o wykreślenie.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie 29
Wnoszę o wykreślenie - A) Klauzula likwidacji drobnych szkód w treści:
Na podstawie niniejszej klauzuli, postanawia się, że w przypadku szkód o wartości do 100 000 zł ponad ustalony poziom
franszyzy redukcyjnej/integralnej/udziału własnego, wskazanego w umowie ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo
samodzielnie likwidować szkodę bez konieczności uprzednich eksperta/likwidatora Wykonawcy, na podstawie: opisu
zdarzenia, wykonanej samodzielnie dokumentacji zdjęciowej oraz faktury naprawy bądź kalkulacji kosztów (kosztorys
naprawy), jeżeli szkodę naprawiono we własnym zakresie

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianą i kieruje Wykonawcę w tym zakresie do zmienionego
22.11.2019 Załącznika nr 1 do SIWZ
Pytanie 30
Proszę o przesuniecie terminu składania ofert do 29.11.2019

Zamawiający zmienił termin składania ofert zgodnie z zamieszczoną zmianą ogłoszenia o zamówieniu.
Wykonawca 4
Ubezpieczenie mienia
Pytanie
1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie
stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających
takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Zamawiający nie ma wiedzy, by do ubezpieczenia mogły by być zgłoszone obiekty nie posiadające pozwolenia na
użytkowanie.
Pytanie
2. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Zamawiający budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom
wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.
Pytanie
3. W związku z informacją że Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego
SIWZ budynki nieużytkowane w tym, przeznaczone do rozbiórki prosimy o przedstawienie wykazu budynków wyłączonych z eksploatacji, wraz z podaniem ich wartości. Prosimy o ograniczenie zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk
do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego. prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Niezależenie od powyższego prosimy o wyłączenie tych
obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA. W
przypadku braku możliwości ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje:
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- na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia
szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich
mediów)
- czy i jakie szkody występowały w przeszłości w tych budynkach
- jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP
- czy wszystkie maszyny i urządzenia w tych budynkach są odłączone od źródła zasilania
- czy budynki posiadają odcięte media oraz czy są dozorowane i w jaki sposób
- czy budynki te są wpisane do rejestru zabytków
- jaki jest stan techniczny budynków
- czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki
- czy klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki / budowle (które, jaka wartość).
Prosimy o wskazanie czy pustostany i budynki nieużytkowane posiadają odcięte media oraz czy budynki te są dozorowane i w jaki sposób? Prosimy również o informację czy na teren pustostanu możliwe jest przedostanie się osoby
trzeciej oraz jakie są plany Zamawiającego dla tego rodzaju budynków?
Zamawiający na dzień wszczęcia postępowania nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów wyłączonych z eksploatacji.
Niemniej z uwagi na umowę wieloletnią nie może wykluczyć konieczność wprowadzenia tego typu obiektów do ochrony
wg bieżących potrzeb. Zamawiający kieruje Wykonawcę do zmienionego Załącznika nr 1 do SIWZ w punkcie Ad I k)
str. 5, gdzie z zakresu zostały wykreślone obiekty przeznaczone do rozbiórki i w ochronie mają pozostać budynki
nieużytkowane. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany zakresu ochrony na ryzyka FLEXA. W
zakresie wykazu nieruchomości, Zamawiający kieruję Wykonawcę do Załącznika nr 1.A do SIWZ.
Pytanie
4. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko Katastrofy budowlanej nie dotyczy budynków w złym stanie technicznym i/lub
przeznaczonych do rozbiórki.

Zamawiający kieruje Wykonawcę do zmienionego Załącznika nr 1 do SIWZ w punkcie Ad I j) str. 5,
Pytanie
5. Prosimy o potwierdzenie że intencją zamawiającego nie jest objęcie klauzulą terroryzmu szkód spowodowanych
atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.

O ile OWU Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, mające zastosowanie do zakresu
ochrony odpowiadającemu Ad. I w Załączniku nr 1 do SIWZ w tym do klauzuli aktu terroryzmu, posiada takie
wyłączenie, o jakim wspomina w pytaniu Wykonawca, to będzie ono miało zastosowanie.
Pytanie
6. Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się
poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego w latach 1997 -2018. Prosimy o podanie miejsca
szkody, rodzaju i wartości mienia dotkniętego w/w zdarzeniami. Jakie działania prewencyjne, naprawcze podjął Zamawiający w celu ochrony mienia Zamawiającego przed skutkami powodzi, podtopień w w/w latach?

W 2010 w maju była odnotowana powódź na terenie administracyjnym Gminy Otwock, ale Zamawiający nie może
potwierdzić, by aktualnie zgłaszane obiekty, były dotknięte tym ryzykiem. Działania prewencyjne anytpowodziowe
zostały wdrożone zgodnie z wytycznymi zarządzania kryzysowego i są prowadzone niezależnie od Zamawiającego
przez Starostwo Otwock.
Pytanie
7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/ nie zarządza/ nie administruje wysypiskiem śmieci lub składowiskiem odpadów oraz nie oczekuje w tym zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Zamawiający potwierdza, że nie posiada/ nie zarządza/ nie administruje wysypiskiem śmieci lub składowiskiem
odpadów.
Pytanie
8. Odnośnie pkt. „5.0 Archiwa, dokumenty, eksponaty, zbiory biblioteczne” – prosimy o dopisanie do wskazanego limitu
słowa „muzealia”

Zamawiający wyraża zgodę modyfikuje w tym zakresie Załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający zamieszcza ujednolicony Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z powyższą zmianą.
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UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
Pytanie
9. Prosimy o potwierdzenie że w zakresie obligatoryjnym intencją Zamawiającego nie jest włączenie odpowiedzialności
za szkody:
a. polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, stracie lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności
polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu;
b. spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników;
c. informacji lub wbudowanych układów scalonych, powodowane atakami hakerskimi, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas UNIQA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za
skutki takiego zdarzenia;
d. związane z jakimikolwiek kosztami poniesionymi w celu usunięcia wad lub usterek zakłócających funkcjonowanie
sprzętu elektronicznego, w tym skutków działania wirusów komputerowych, chyba że wady lub usterki powstały w wyniku zdarzenia losowego niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia.

O ile OWU Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, mające zastosowanie do zakresu
ochrony odpowiadającemu Ad. II w Załączniku nr 1 do SIWZ, posiada takie wyłączenie, o jakim wspomina w pytaniu
Wykonawca, to będzie ono miało zastosowanie.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Pytanie
10. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ

Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie
11. Prosimy o informację, czy w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia oraz z tyt.
administrowania drogami miały zastosowanie w ostatnich 4 latach franszyzy redukcyjne/franszyzy integralne/udziały
własne i w jakiej wysokości.

Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia oraz z tyt. administrowania drogami nie miały zastosowanie w ostatnich 4 latach franszyzy redukcyjne/franszyzy integralne/udziały
własne.
Pytanie
12. „Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego z tytułu powolnego działania czynników: biologicznych, chemicznych,
termicznych, gazów, hałasu, wibracji, wilgoci, dymu, temperatury, oparów, sadzy, ścieków, fekaliów, zagrzybienia itp.
czynników „ – prosimy o wykreślenie tego pkt. w całości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający kieruje Wykonawcę do zmienionego Załącznika nr 1 do SIWZ w tym zakresie.
Pytanie
13. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie
obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a
także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej czy placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych na rzecz podopiecznych jak np. zakładanie opatrunków, iniekcje) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.
Brak potwierdzenia powyższego może uniemożliwić złożenie oferty.

O ile OWU Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, mające zastosowanie do zakresu
ochrony odpowiadającemu Ad. III w Załączniku nr 1 do SIWZ, posiada takie wyłączenie, o jakim wspomina w
pytaniu Wykonawca, to będzie ono miało zastosowanie.
Pytanie
14. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować
szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub
składowiskiem odpadów.
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O ile OWU Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, mające zastosowanie do zakresu
ochrony odpowiadającemu Ad. III w Załączniku nr 1 do SIWZ, posiada takie wyłączenie, o jakim wspomina w pytaniu
Wykonawca, to będzie ono miało zastosowanie.
Pytanie
15. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować
szkód powstałych w związku z recyklingiem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Brak potwierdzenia powyższego może uniemożliwić złożenie oferty.

O ile OWU Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, mające zastosowanie do zakresu
ochrony odpowiadającemu Ad. III w Załączniku nr 1 do SIWZ, posiada takie wyłączenie, o jakim wspomina w pytaniu
Wykonawca, to będzie ono miało zastosowanie.
Pytanie
16. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować
szkód:
- wyrządzone przez: powolne działanie temperatury, gazów, pary, cieczy, wilgoci, pyłu, hałasu, dymu lub sadzy, zagrzybienie, wibrację, drgania, osiadanie gruntu, zapadnięcie się terenu (również budynków i budowli wzniesionych na
nim), osunięcie się ziemi lub zalanie przez wody stojące lub płynące, przenikanie wód gruntowych lub przemarzanie,
- powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej,
- wynikające z uprawiania indywidualnie lub w sposób zorganizowany sportów motorowych, lotniczych lub sportów
eskstremalnych, przy czym przez sport ekstremalny rozumienie się sport wysokiego ryzyka uprawiany w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związanych z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu lub życiu, do którego zalicza się
następujące dyscypliny: żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami,
nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna,speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing, rafting, kierowanie skuterem
wodnym,
- powstałe w następstwie wprowadzenia do obrotu produktu nie posiadającego certyfikatu, atestu lub zezwolenia wymaganego prawem państwa, na terenie którego produkt został wprowadzony do obrotu,
- wynikające z wprowadzającej w błąd reklamy,
- szkód w produkcie wprowadzonym do obrotu lub w przedmiocie będącym wytworem (praca, usługa, dzieło) Ubezpieczonego lub jego podwykonawcy,
- roszczeń z tytułu braku właściwości estetycznych produktu lub pracy albo usługi wykonanej przez Ubezpieczonego
lub podwykonawcę, takich jak wymiary, kształt, faktura lub kolor,
- kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu z rynku, w tym także rzeczy zawierającej produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego,

O ile OWU Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, mające zastosowanie do zakresu
ochrony odpowiadającemu Ad. III w Załączniku nr 1 do SIWZ, posiada takie wyłączenia, o jakich wspomina w
pytaniu Wykonawca, to będą one miały zastosowanie. Zamawiający niemniej podkreśla, że w Załączniku nr 1
wskazuje zakres obligatoryjny ochrony i będzie on miał pierwszeństwo przed zapisami OWU, co będzie miało
zastosowanie w szczególności do pierwszego tiretu w treści pytania Wykonawcy.
Pytanie
17. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

O ile OWU Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, mające zastosowanie do zakresu
ochrony odpowiadającemu Ad. III w Załączniku nr 1 do SIWZ, posiada takie wyłączenia, o jakich wspomina w
pytaniu Wykonawca, to będą one miały zastosowanie.
Pytanie
18. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych
wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np.

Strona 17 z 22

żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting,
canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.
Brak potwierdzenia powyższego może uniemożliwić złożenie oferty.

O ile OWU Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, mające zastosowanie do zakresu
ochrony odpowiadającemu Ad. III w Załączniku nr 1 do SIWZ, posiada takie wyłączenia, o jakich wspomina w pytaniu
Wykonawca, to będą one miały zastosowanie.

Pytanie
19. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów
albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

O ile OWU Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, mające zastosowanie do zakresu
ochrony odpowiadającemu Ad. III w Załączniku nr 1 do SIWZ, posiada takie wyłączenia, o jakich wspomina w pytaniu
Wykonawca, to będą one miały zastosowanie.
Pytanie
20. Prosimy o wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia OC z tyt. administrowania drogami postanowienia, że ochroną
objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny, w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia
pierwszej szkody.
Zamawiający nie potwierdza powyższego i kieruje Wykonawcę do zapisów ad IV. Załącznika nr 1 do SIWZ.
Pytanie
21. Odpowiedzialność cywilna z tytułu administrowania drogami - prosimy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł w każdej szkodzie rzeczowej lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie
22. Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania
umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i
budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach.

Zamawiający dołącza do odpowiedzi aktualny wykaz dróg pozostających na ryzyku Gminy Otwock. Względem wszelkich informacji w zakresie inwestycji, kieruje Wykonawcę do informacji publicznych udostępnionych na stronie

https://www.otwock.pl/index.php?p=m&idg=mt,19,99
Pytanie
23. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ramach ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmować działalności
prowadzonej w zakresie:
1) dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o podanie
długości sieci wodno-kanalizacyjnej i informacji o jej stanie technicznym,
2) transportu publicznego (w szczególności szynowego); w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje do
oceny ryzyka (czy ochrona ma obejmować także szkody związane z ruchem pojazdów – jeśli tak, to prosimy o informację o ilości, rodzaju i wieku taboru, stanie technicznym infrastruktury)
3) prowadzenia działalności komunalno-mieszkaniowej; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o wykaz nieruchomości wraz z informacją o ich wieku i stanie technicznym.

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Względem:
ad. 1) na terenie Miasta Otwocka funkcjonuje niezależna od Gminy Otwock celowa spółka miejska (Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.) powołana w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków. Gmina nie dysponuje danymi, o jakie prosi Wykonawca. Z uwagi jednak na nadrzędność Gminy
względem Spółki miejskiej, Gmina nie może wykluczyć swojej odpowiedzialności za wskazaną działalność,
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ad. 2) na terenie Miasta Otwocka transport miejski organizowany jest z ramienia ZTM Warszawa oraz innych podmiotów niezależnych od Gminy. Gmina nie dysponuje danymi, o jakie prosi Wykonawca. Z uwagi jednak na nadrzędność Gminy względem podmiotów organizujących transport publiczny na terenie Miasta Otwocka w tym z
uwagi na kwestie podwykonawstwa, Gmina nie może wykluczyć swojej odpowiedzialności za wskazaną działalność
ad 3) w tym punkcie Zamawiający kieruje Wykonawcę do Załącznika nr 1.A do SIWZ.
Pytanie
24. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie odpowiedzialności za szkody mające postać czystej straty majątkowej
zastosowanie będą mieć wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia
odpowiedzialności dedykowane wprost do ryzyka OC z tyt. wykonywania władzy publicznej obejmujące:
1) szkody związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem;
2) szkody powstałe w wyniku niewypłacalności;
3) szkody powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
4) szkody wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które
uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania;
5) szkody w postaci kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym
(punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych, nałożonych na Ubezpieczonego, oraz odsetek od tych kwot.
Brak potwierdzenia powyższego może uniemożliwić złożenie oferty.

O ile OWU Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, mające zastosowanie do zakresu
ochrony odpowiadającemu Ad. III w Załączniku nr 1 do SIWZ, posiada takie wyłączenia, o jakich wspomina w
pytaniu Wykonawca, to będą one miały zastosowanie.
Pytanie
25. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie odpowiedzialności za szkody mające postać czystej straty majątkowej
zastosowanie będą mieć wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia
odpowiedzialności dedykowane wprost do ryzyka OC z tyt. wykonywania władzy publicznej obejmujące:
1) szkody związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem;
2) szkody powstałe w wyniku niewypłacalności;
3) szkody powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
4) szkody wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które
uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania;
5) szkody w postaci kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym
(punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych, nałożonych na Ubezpieczonego, oraz odsetek od tych kwot.
Brak potwierdzenia powyższego może uniemożliwić złożenie oferty.

O ile OWU Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, mające zastosowanie do zakresu
ochrony odpowiadającemu Ad. III w Załączniku nr 1 do SIWZ, posiada takie wyłączenia, o jakich wspomina w pytaniu
Wykonawca, to będą one miały zastosowanie.
Pytanie
26. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami
ochrona nie obejmuje szkód w postaci czystych strat finansowych.

Zamawiający nie potwierdza powyższego.
Pytanie
27. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic i
chodników (…) - prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wprowadzenie udziału własnego na
poziomie 5 % w każdej szkodzie.
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie
28.Wnosimy o możliwość zastosowania franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie
29. Koszty ochrony prawnej – limit 20% ponad sumę gwarancyjną” – prosimy o usunięcie tego pkt

Strona 19 z 22

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
SZKODOWOŚĆ
Pytanie
29. Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie dokumentacji przetargowej poprzez przekazanie Wykonawcom informacji o przebiegu szkodowym za okres ostatnich 5 lat w formie wykazu w wersji edytowalnej umożliwiającej analizę danych
(Excel) zawierającego:
- informację o przyczynie szkody,
- datę zdarzenia powodującego szkodę,
- datę zgłoszenia szkody,
- wartość wypłaconego odszkodowania, oraz
- wartość istniejących rezerw szkodowych.
W odniesieniu do wszystkich linii ubezpieczeniowych objętych programem.
Zamawiający załączył Zmieniony 22.11. 2019 Załącznik 1.B Raport Szkodowy.
Pytanie
30. W odniesieniu do przedstawionej szkodowości – prosimy o wskazanie rodzaju ubezpieczenia, którego dotyczy dana
szkoda, w tym wyraźne wyodrębnienie szkód z OC (z tyt. prowadzenia działalności i posiadania mienia oraz z tyt.
administrowania drogami) – na podstawie opisu przyczyny szkody nie zawsze możliwe jest poprawne przypisanie
szkody – np. szkody wynikające z zalania mogą dot. zarówno ub. OC jak i ub. mienia.

Zamawiający załączył Zmieniony 22.11. 2019 Załącznik 1.B Raport Szkodowy.
Pytanie
31. W odniesieniu do przedstawionej szkodowości prosimy o informację, czy szkodowość obejmuje wszystkie jednostki
administracyjne/podmioty zgłoszone aktualnie do ubezpieczenia (jeśli nie, to prosimy o uaktualnienie danych).

Zamawiający potwierdza, że raport szkodowy obejmuje wszystkie jednostki administracyjne/podmioty zgłoszone aktualnie do ubezpieczenia.
Pytanie
32. W odniesieniu do przedstawionej szkodowości prosimy o informację na jaki dzień została wskazana szkodowość.
W przypadku szkodowości starszej niż miesiąc wnosimy o jej uaktualnienie co najmniej na dzień 15.11.2019.

Zamawiający informuje, że udostępniony wykaz szkód jest zgody ze stanem na dzień 31.10.2019.
Pytanie
33. W odniesieniu do przedstawionej szkodowości prosimy o informację czy dotyczy ona zakresu ubezpieczenia tożsamego z obecnie wnioskowanym (w szczególności zakres oraz przedmiot ubezpieczenia oraz franszyzy i udziały
własne). W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Zamawiający potwierdza, że szkodowość ze stanu na dzień 31.10.2019 uwzględnia te same ryzyka, jakie są wymagane w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Pytanie
34. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 3 lat występowały zdarzenia, które nie były dotychczas objęte ochroną
ubezpieczenia, natomiast przedmiotowy zakres został rozszerzony w obecnej SIWZ i mógłby mieć wpływ na szkodowość.
Zamawiający informuje, ze nie występowały takie zdarzenia.
Pytanie
35. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 64 prosimy o wskazanie jakie to były zdarzenia oraz ich
potencjalną wysokość.
Ad. 34.
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Wykonawca 5
Pytanie
Wnoszę o informacje dot. świadczenia z tyt. niezdolności do pracy zarobkowej w następstwie nieszczęśliwego wypadku
– 1% SU za każde 2 dni niezdolności do pracy jak to świadczenie ma być wypłacane np. ile max dni? Czy ma być
orzeczony uszczerbek na zdrowiu? Na postawie jakiego dokumentu ma być wypłacana niezdolność do pracy zarobkowej?
Zamawiający doprecyzował w Zmienionym 22.11.2019 Załączniku nr 1 do SIWZ ze świadczenie, o które pyta
Wykonawca dotyczy czasowej niezdolności do pracy. Dokumentami na podstawie, których ma być wypłacane
świadczenie powinny być zgodne z wymaganiami OWU Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza w zakresie Części 3. Postępowania. Standardowo dokumentami tymi stanowią:
- kopią zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca
2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
pracodawcę lub placówkę medyczną, która wystawiła w/w zaświadczenie, chyba że Ubezpieczony nie mógł go
uzyskać z przyczyn od siebie niezależnych,
- zaświadczeniem stwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej lub zatrudnienie, chyba że
Ubezpieczony nie mógł go uzyskać z przyczyn od siebie niezależnych,
Okres wypłaty za czasową niezdolność do pracy określa zaświadczenie lekarskie.
Wykonawca 3
Pytanie 1
CZESC I
Załącznik nr 1.B Cześć 1. Raport szkodowy od dnia 01 01 2016
1. Proszę o podział szkód majątkowych oddzielnie dla Element I Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i Element
II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
2. Stan na jaki dzień prezentuje Załacznik nr 1.B Cześć 1. Raport szkodowy.
3. Proszę o przedstawienie aktualnego raportu szkodowego na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego.

Zamawiający załączył Zmieniony 22.11. 2019 Załącznik 1.B Raport Szkodowy. Przedstawia on stan na 31.10.2019.
Pytanie 1
§ 4 Likwidacja szkód Ust. 2 - wnoszę o modyfikację jak niżej:
Zbiorczy rejestr szkód i statystyka szkodowa prowadzona będzie przez Wykonawcę i przesyłana do Zamawiającego
oraz do Brokera w odstępach 6-miesięcznych na wniosek Zamawiającego lub Brokera. Rejestr szkód powinien
zawierać w szczególności: podział na poszczególne ryzyka, nr szkody, datę szkody, datę zgłoszenia, jednostkę
organizacyjną Zamawiającego zgłaszającą szkodę, nr polisy, wysokość wypłaty, rezerwy oraz opis szkody

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną modyfikację.
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