WIZP 271.20.2.2013

Kościerzyna, dnia 10.12.2013r.

……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 euro na usługę kompleksowego ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kościerzyna wraz z podległymi jednostkami budżetowymi
i samorządowymi instytucjami kultury”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące
zapytania, na które udziela odpowiedzi:
Zwracamy się z prośbą o dodatkowe informacje w następujących kwestiach:
1. opis zabezpieczeń p.poż. ubezpieczanych lokalizacji
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Obiekt
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Bud. A
Bud. B
Zespół Szkół Publicznych nr 1
Zespół Szkół Publicznych nr 2
Szkolna 1
Szkolna 2
Zespół Szkół Publicznych nr 3
budynek szkolny
Muzeum Ziemi Kościerskiej
Muzeum Kolejnictwa
Urząd Miasta
Sala Szopińskiego
Strzelnica
Kościerski Dom Kultury
Budynek na Stadionie
Budynek MOPS

Zabezpieczenia
gaśnice, hydranty wewnętrzne
gaśnice
gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne
gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne
alarmowa sygnalizacja p.pożarowa, gaśnice, hydranty
wewnętrzne i zewnętrzne, drzwi p.pożarowe
system monitoring p.pożarowej, gaśnice, hydranty wewnętrzne
gaśnice, hydranty zewnętrzne
gaśnice, pomieszczenie serwerowni posiada alarm p.pożarowy
gaśnice, hydrant
system sygnalizacji p.pożarowej, gaśnice, hydrant
gaśnice, hydrant
gaśnice, hydrant
system sygnalizacji p.pożarowej, gaśnice, hydrant, drzwi
p.pożarowe

2. potwierdzenie posiadania aktualnych badań hydrantów
Hydranty posiadają aktualne badania.
3. podanie liczby km dróg będących z zarządzie Gminy
W zarządzie gminy jest ok. 81 km dróg.
4. podanie liczby nauczycieli i uczniów
Około 250 nauczycieli i około 2500 uczniów

5. opis konstrukcji budynków
Lp.
1
2

3
4

5

6
7

8
9
10
11
12

Obiekt
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Bud. A
Bud. B
Zespół Szkół Publicznych nr 1
Zespół Szkół Publicznych nr 2
Szkolna 1

Ściany
murowane

Dach i stropy
drewniana

Pokrycie dachu
dachówka

murowane
murowane
murowane

drewniana
drewniana
płyty stropowe żelbetowe

struktonit
dachówka
papa

murowane

płyty stropowe żelbetowe

papa

Szkolna 2

konstrukcja
drewniana
szkieletowa

drewniana

papa

murowane

płyty stropowe żelbetowe

papa

murowane

drewniana i stalowa

dachówka

murowane
murowane
murowane
murowane
murowane
murowane
murowane
murowane
murowane
murowane

drewniana
drewniana
drewniana
drewniana
drewniana
płyty stropowe żelbetowe
płyty stropowe żelbetowe
drewniana
płyty stropowe żelbetowe
płyty stropowe żelbetowe

papa
papa
papa
eternit
dachówka
papa
papa
dachówka
papa
papa

Zespół Szkół Publicznych nr 3
budynek szkolny
Muzeum Ziemi Kościerskiej
Muzeum Kolejnictwa
Dworzec PKP
Garaż
Magazyn
Stolarnia
Budynek biurowy
Urząd Miasta
Sala Szopińskiego
Strzelnica
Kościerski Dom Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

6. czy i w jaki sposób dokonywana jest wycena zbiorów muzealnych
Wycena zbiorów dokonywana jest przez komisję powoływaną przez Dyrektora Muzeum Ziemi
Kościerskiej.
7. wnioskujemy o zmianę zapisu dotycząca pakietu I i II ubezpieczenia OC
„Ubezpieczyciel wystawi polisy zbiorcze na Pakiet I i na Pakiet II lub indywidualne dla każdego Ubezpieczonego.
W przypadku wystawienia polis indywidualnych Ubezpieczyciele nie będzie stosował składki minimalnej. W
przypadku wystawienia polis zbiorczych ubezpieczyciel potwierdzi ochronę ubezpieczeniową certyfikatami
wystawionymi dla każdego Ubezpieczonego wymienionego w Pakiecie I i Pakiecie II w których poda składkę oraz
wysokość rat z terminami ich płatności dla każdego Ubezpieczonego. Składka/rata w takim przypadku opłacana
będzie przez Ubezpieczonego bezpośrednio na konto Ubezpieczyciela. Do wystawienia certyfikatów lub polis
indywidualnych Ubezpieczający poda Ubezpieczycielowi podział procentowy lub kwotowy ze składki łącznej za
Pakiet I lub Pakiet II dla każdego Ubezpieczonego oddzielnie.”
Na zapis:
„Ubezpieczyciel wystawi polisy zbiorcze na Pakiet I i na Pakiet II. Ubezpieczyciel potwierdzi ochronę
ubezpieczeniową certyfikatami wystawionymi dla każdego Ubezpieczonego wymienionego w Pakiecie I i Pakiecie
II.”
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Zamawiający wyjaśnia iż
ubezpieczone jednostki posiadają samodzielność finansową stąd koniecznym jest podanie przez
Wykonawcę składki dla każdej jednostki oddzielnie.
Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienie polisy zbiorczej oddzielnej na Pakiet I i Pakiet II dla
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej natomiast na ubezpieczenie mienia polisy zbiorczej z
certyfikatami lub indywidualnej dla każdej jednostki oddzielnie.

8. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – zakres ubezpieczenia – „szkody w mieniu w wyniku
prowadzonych prac remontowo budowlanych za wyjątkiem robót ziemnych z limitem w wys. 300.000,00 PLN na
jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” prosimy o dopisanie, że nie dotyczy prac wymagających
pozwolenia odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami
Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do treści pkt II A ppkt 4 wnioskowanego przez Wykonawcę zapisu o treści:
nie dotyczy prac wymagających pozwolenia odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W związku z powyższym zapis pkt II A ppkt 4 w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące
brzmienie:
„Szkody w mieniu w wyniku prowadzonych prac remontowo budowlanych za wyjątkiem robót ziemnych z limitem
w wys. 300.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - nie dotyczy prac wymagających
pozwolenia odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

9. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji i aktów wandalizmu – zakres
ubezpieczenia – „kradzież zwykła w odniesieniu do składników mienia ruchomego, które ze względu na
obowiązujące przepisy prawa (szczególnie przepisy przeciwpożarowe) lub ze względu na ich przeznaczenie
(sprzet ratownictwa) nie mogły zostać zabezpieczone w sposób określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia,
gdyż utraciłyby zdolność do spełniania swoich funkcji lub też ograniczenie dostępu do nich mogłoby przyczynić
się do powiększenia rozmiarów szkody lub też stać się pośrednią przyczyną powstania szkody” – wnioskujemy o
ustalenie limitu 5.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Prosimy o podanie rodzaju
mienia którego zapis dotyczy.
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane obniżenie limitu do wysokości 5.000,00 PLN.
Zamawiający informuje iż w treści zapisu definicji kradzieży zwykłej opisano jakiego mienia dotyczy
kradzież zwykła. Zamawiający nie może podać rodzaju mienia gdyż ograniczyło by to ochronę tylko do
tego mienia.
10. Proszę o przesłanie opisu konstrukcji budynków – wybranie 5 najdroższych budynków z opisem konstrukcji.
Odpowiedzi udzielono w pkt 5

11. Proszę o informację czy w budynkach z elementami konstrukcji drewnianej (elementy palne) zaimpregnowane są

ognioochronną powłoką oraz czy w budynkach instalacja elektryczna położona jest w unielapnionej izolacji (np. rurki, peszle)
oraz czy odizolowana są elementy elektryczne od konstrukcji palnej.
Budynki posiadające konstrukcję drewnianą są budynkami użyteczności publicznej w związku z tym spełniają
wszelkie wymogi w tym p.poż. które wymagane są do dopuszczenia budynku do użytkowania.

12. Proszę o podanie czy budynki posiadają wymagane regularne badania instalacji kominowej i elektrycznej; przeglądy

instalacji elektrycznej; przeglądy ogólnobudowlane; przeglądy instalacji gazowej.
Badania instalacji kominowej i elektrycznej, przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy ogólnobudowlane,
przeglądy instalacji gazowej są przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa i dopuszczone bez zastrzeżeń.

13. Proszę o podanie obrotu klienta z roku 2013r. oraz planowanego na 2014r. (obrót potrzebny ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej).
Budżet w roku 2013 wynosi 75.286.041,00 zł, plan na rok 2014 wynosi 86.053.337,00 zł.

14. Proszę o informację czy sprzęt elektroniczny nie jest starszy niż 5 lat, jeżeli tak to proszę o podanie wartości oraz rodzaju

sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat.
Sprzęt podany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia do ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk jest sprzętem do 5 lat.

Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych :
15. Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do zakresu ubezpieczenia – zalanie ubezpieczonego mienia w wyniku

podniesienia się poziomu wód gruntowych, zalanie wskutek obfitych opadów atmosferycznych, topnienia lodu i śniegu limit
odpowiedzialności 20.000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia oraz wydostania się ścieków z kanalizacji sanitarnej lub
wody z kanalizacji burzowej.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego przez Wykonawcę limitu odpowiedzialności w
wysokości 20.000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia.

16. Proszę o wykreślenie treści z zakresu ubezpieczenia:

Ochroną ubezpieczeniowa objęte będą również szkody w maszynach, urządzeniach i wyposażeniu spowodowane awarią lub
uszkodzeniem z podlimitem na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wys.: 200.000,00 PLN i z
franszyzą redukcyjną w wys. 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 PLN
Poprzez wprowadzenie poniższej treści klauzuli:
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych :
a) działaniem człowieka,
b) wadami produkcyjnymi,
a) przyczynami eksploatacyjnymi.
Za szkody spowodowane:
a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz
umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego
materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku
pracy,
c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na
uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję
lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych,
itp.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z
produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i
metali nieżelaznych),
b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają
okresowej wymianie w ramach konserwacji,
c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
f)
spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
i)
w postaci utraty zysku
Limit odpowiedzialności : 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna: 5 % wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie treści z zakresu ubezpieczenia wnioskowanej przez Wykonawcę.
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody również na wprowadzenie treści klauzuli zaproponowanej
przez Wykonawcę.

17. Proszę o wykreślenie poniższej klauzuli:

Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego.„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia iinnych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną
ubezpieczeniową obejmuje się dodatkowo maszyny, urządzenia, wyposażenie, aparaty, instalacje elektryczne od szkód
spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia (spięcia),
uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia itp.”
Limit odpowiedzialności: 300.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia
Poprzez wprowadzenie poniższej treści:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :
1) Ubezpieczający obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno
wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn
zewnętrznych.
2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne
dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach
elektrycznych.

3)

W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia
zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów
awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje
impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia
zewnętrzne.
5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:300.000,00 zł
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli.
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża również zgody na wprowadzenie treści proponowanej przez
Wykonawcę.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
18. Proszę o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli składowania z 20.000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia poprzez
wprowadzenie 10.000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli składowania.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
19. Proszę o wykreślenie z pkt 1.1. poniższej treści:

Przyjęcie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) Ubezpieczonego z tytułu szkód osobowych
i rzeczowych, za które w myśl przepisów prawa Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w związku z prowadzoną
działalnością w związku, z którą zaistnieją zdarzenia, w następstwie których Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia
szkody osobowej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo szkody rzeczowej oraz szkody
majątkowej nie wynikającej ze szkód rzeczowych lub osobowych bez względu na rodzaj zdarzenia wywołującego szkodę
Poprzez wprowadzenie poniższej treści:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w
związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem,
które jest wykorzystywane w takiej działalności, będące następstwem:
Czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej lub niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z pkt 1.1. treści wnioskowanej przez Wykonawcę.
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody również zgody na
wprowadzenie zapisów
zaproponowanych przez Wykonawcę.

20. Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla pakietu I pkt 3.1.1. tj:

odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu
zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmianami); limit odpowiedzialności 500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności proponowanego przez Wykonawcę dla
pakietu I pkt 3.1.1.

21. Proszę o wykreślenie z pakietu I pkt 3.1.5. tj.:

odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wyrządzonych wskutek opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z pakietu I pkt 3.1.5. odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód
wyrządzonych wskutek opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu.

22. Proszę o wyprowadzenie do pakietu I pkt 3.3.8 pogrubiony oraz podkreślonych słów:

odpowiedzialność cywilna z tytułu organizacji imprez nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych,
okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych, o którym
mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 611 z późn. zm.), niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby
uczestników itp. z włączeniem szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni.
Zamawiający nie wyraża zgody na wyprowadzenie zmian wnioskowanych przez Wykonawcę do pakietu I pkt 3.3.8
polegających na dodaniu pogrubionych oraz podkreślonych słów: nie mającej charakteru imprezy masowej
podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ponieważ w treści zapisu pkt 3.3.8 podano
iż odpowiedzialność cywilna z tytułu organizacji imprez obejmuje imprezy niepodlegające ubezpieczeniu

obowiązkowemu organizatora imprez masowych, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 611 z późn. zm.)

23. Proszę o wykreślenie pkt 5.2. poniższej treści:

Wymagane jest włączenie do zakresu pokrycia: odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody rzeczowe
wyrządzone w rzeczach ruchomych powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych
prowadzonych przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie. (Pakiet I i Pakiet II).
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 5.2. treści proponowanej przez Wykonawcę.

24. Proszę o wykreślenie z pkt 7.1 poniższej treści:

Wymagane jest włączenie do zakresu pokrycia szkód i strat za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone poszkodowanym
przez podwykonawców którym Ubezpieczony zlecił dokonanie czynności lub wykonanie usługi w okresie trwania umowy
ubezpieczenia bez prawa do regresu do sprawcy oraz bez względu na formę prawną zawartej umowy. (Pakiet I i Pakiet II)
Zamawiający nie wyraża zgodę na wykreślenie z pkt 7.1 treści proponowanej przez Wykonawcę.

25. Proszę o wykreślenie poniżej treści z pkt 10.1

Wymagane jest włączenie dla odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego odpowiedzialności cywilnej z tytułu czystych
szkód majątkowych wyrządzonych w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnej bądź aktu
normatywnego.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie treści proponowanej przez Wykonawcę z pkt 10.1

26. Prosimy o zmianę terminu składania ofert z dnia 11-12-2013 godz. 10.00 na dzień 17-12-2013 godzina 10.00.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia 13.12.2013r. do godz.
10:00 w pok. 62 Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
13.12.2013r. o godz. 10:15 w pok. 11 tut. Urzędu.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em
na nr 058 680-23-20.

