BZP.271.28.2018

Będzin, dnia 03.12.2018 r
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 2
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Miasto Będzin reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów
Miasta Będzin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający udziela wyjaśnień na podane poniżej pytania
oraz na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
Dotyczy części I Zamówienia
PYTANIE 23: Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości
budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących – PML.
ODPOWIEDŹ 23: Obiektem o największej wartości jest cały kompleks należący do OSiR-u
zlokalizowany przy ulicy Sportowej w Będzinie wartość około 22 000 000 zł.
PYTANIE 24: Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia
w postaci podtopień (w tym zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych) w okresie
ostatnich 25 lat?
ODPOWIEDŹ 24: Powódź nie wystąpiła zdarzały się lokalnie podtopienia wynikające
z deszczy nawalnych, m.in. budynek MOPS – woda wlewała się z ulicy jednak po wystąpieniu
zdarzenia dokonano modernizacji i takie zdarzenie więcej nie wystąpiło.
PYTANIE 25: Czy w okresie ostatnich 25 lat na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje
Zamawiającego wystąpiły szkody powodziowe? Jeśli tak prosimy o wskazanie lokalizacji
wraz z podaniem wartości ewentualnych strat.
ODPOWIEDŹ 25: Nie.
PYTANIE 26: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić
do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, namiotów lub mienie znajdujące się w takich
obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia
z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego.
ODPOWIEDŹ 26: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego na chwilę obecną nie posiada takich
obiektów, z wyjątkiem trzech namiotów posiadanych przez Urząd Miasta o wartości łącznej
20 296,88 zł, jednak nie może wykluczyć takiej sytuacji w przyszłości . Jednocześnie
Zamawiający wyrażą zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia w stosunku do szklarni,
namiotów do ryzyk nazwanych zgodnie z poniższą definicją:
P – podstawowy – pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego
(rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego,
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upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa), zniszczenie
lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki,
wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym,
objętym ochroną ubezpieczeniową, a także prowadzonej w mieniu osób trzecich.
PŻ – pozostałe żywioły – huragan, wiatr, deszcz, grad, śnieg (w tym szkody powstałe wskutek
opadów śniegu, m.in. wskutek jego ciężaru), lód, działanie mrozu, szkody powstałe w wyniku
przypalenia lub osmalenia jeśli nie było ognia, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi,
uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek –
bez względu na to, kto jest ich posiadaczem, w tym uderzenie wózka widłowego albo innego
pojazdu wykorzystywanego do transportu wewnętrznego, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy,
upadek drzew, budynków lub budowli (rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku
na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych
budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem), skażenie
lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa budynków i/lub budowli obejmuje również szkody powstałe na skutek
huraganu i/lub gradu w przedmiotach trwale na nich zamocowanych, takich jak szyldy, reklamy
neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne, okiennice, anteny wraz z ich
konstrukcjami mocującymi, o ile ich wartość jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia tych
budynków i/lub budowli albo została ustalona odrębnie w umowie ubezpieczenia.
PO – powódź – zalanie terenów w następstwie:
1) podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących (w tym zalanie terenów
na skutek sztormu)
2) spływu wód po zboczach i stokach
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane
przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe.
Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w wyniku powodzi w mieniu znajdującym się
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. –
Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145), z wyłączeniem mienia
znajdującego się na terenach pomiędzy linią brzegu, a wałem powodziowym lub naturalnym
wysokim brzegiem.
Nie mają zastosowania wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
z tytułu historycznego występowania powodzi w miejscu ubezpieczenia, zawarte w ogólnych
bądź szczególnych warunkach ubezpieczenia.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również podtopienie mienia spowodowane
w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub lodu, spływu wód po zboczach
lub stokach, podniesienia się poziomu wód gruntowych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim
otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi).
A – awaria instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w instalacjach
lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych
urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich nagłego,
samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót
pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione
i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii.
Z – zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy
z instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
lub innych przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących
się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek:

awarii tych instalacji lub urządzeń,
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samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia,

cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,

samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż
pożar,

nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej,

działania osób trzecich,
a także szkody w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu,
pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli, również wtedy,
gdy nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu.
PE – przepięcia – ubezpieczeniem zostają objęte szkody elektryczne powstałe bezpośrednio
lub pośrednio w wyniku wyładowań atmosferycznych, w tym wskutek uderzenia pioruna
(szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku
wyładowań atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego (zmiany napięcia,
natężenia, częstotliwości, w tym szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie zakładu
energetycznego) lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Ubezpieczenie
obejmuje wszystkie grupy mienia. Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 200 000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
PYTANIE 27:Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia
tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.
ODPOWIEDŹ 27: Na chwilę obecną Zamawiający nie zgłasza tego rodzaju obiektów, ale nie
wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.
PYTANIE 28: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić
do ubezpieczenia zbiory i eksponaty muzealne? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.
ODPOWIEDŹ 28: Muzeum zgłasza do ubezpieczenia zbiory muzealne o wartości 334 924,14
zł.
PYTANIE 29: Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia
lampy solarne/instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości oraz lokalizacji.
ODPOWIEDŹ 29: Część jednostek posiada urządzenia solarne i są one zgłaszane do
ubezpieczenia, ujęte są w sumie ubezpieczenia budynku, m.in. OSIR , Budynek biblioteki,
Budynek ul. Kijowska 2a – wartość 80 000 zł, Przedszkole Miejskie nr 5 wartość 5 000 zł.
PYTANIE 30: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego
w trakcie trwania umowy działalności innej niż określona w SIWZ, przyjęcie jej do ochrony
ubezpieczeniowej wymaga akceptacji Ubezpieczyciela.
ODPOWIEDŹ 30: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 31: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić
do ubezpieczenia budowle hydrotechniczne (np. mosty, kładki, nabrzeża, molo itp.)? Jeśli tak,
prosimy o podanie ich wartości.
ODPOWIEDŹ 31: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia Bulwary Czarnej Przemszy
o wartości 2 564 304,00 zł.
I etap – planowane zakończenie grudzień 2018r.
W skład wchodzą:
aForum miejskie

Kontenerowe kioski gastronomiczne

Stoły z ławkami do biesiadowania

Ławki leżaki typu szlezong
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Budowa linii kablowej do zasilania kontenerowych kiosków gastronomicznych oraz
rozdzielnic zlokalizowanych przy scenie i widowni plenerowej

Budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla kontenerowych kiosków gastronomicznych
bStrefa rekreacji

Siłownia terenowa

Plac zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnia bezpieczną poliuretanową

Ławki z koszami na śmieci

Bloki betonowe do siedzenia
cciagi komunikacyjne

ścieżka pieszo-rowerowa

ścieżka piesza

ścieżka rowerowa

ścieżka piesza po śladzie istniejącego chodnika

ścieżka piesza wzdłuż koryta rzeki

schody terenowe
doświetlenie terenu

lampy parkowe wraz z wyminą opraw na istniejących słupach
ezieleń – wysoka i do wycinki
umocnienie lewego brzegu ścianka szczelną PCV na odcinku ok. 420 mb.
PYTANIE 32: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia
posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym
wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia
wraz z określeniem przyczyny.
ODPOWIEDŹ 32: W znacznej większości budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie
stosowne do aktualnego przeznaczenia, część z nich może nie być jedynie w posiadaniu
stosownego dokumentu. Budynki poddawane są regularnym przeglądom. Zamawiający nie
jest w stanie jednoznacznie wskazać, które budynki mogą nie posiadać pozwolenia na
użytkowanie stosownego do aktualnego przeznaczenia, wie że dotyczy to m.in. Muzeum,
Ośrodka Kultury, ale ze względu na nie posiadanie stosownego dokumentu, co nie oznacza
braku pozwolenia w ogóle.
PYTANIE 33:Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia
i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa,
co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy
o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny
ODPOWIEDŹ 33: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 34: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy
i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających
powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
ODPOWIEDŹ 34: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 35: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podtopień
– proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innych
akceptowalny przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ 35: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
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zakresie.
PYTANIE 36 : Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podniesienia się
poziomu wód gruntowych – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia lub innych akceptowalny przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ 36: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
PYTANIE 37: Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki
nieużytkowane/ pustostany?
ODPOWIEDŹ 37: Nie.
PYTANIE 38:Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o:
- wskazanie lokalizacji i wartości
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania
ODPOWIEDŹ 38: Nie dotyczy.
PYTANIE 39: Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć
z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej
wartości?
ODPOWIEDŹ 39: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego nie, ale nie można wykluczyć takiej
ewentualności.
PYTANIE 40: Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania
ze względu na zły stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych
z ochrony ubezpieczeniowej, bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego:
pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.
ODPOWIEDŹ 40: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego nie są zgłaszane do ubezpieczenia takie
budynki. Jednocześnie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
PYTANIE 41 : W odniesieniu do danych zamieszczonych w Załączniku nr 1 - Budynki, prosimy
o informację czy w budynkach, których wiek przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich 10 lat
jakiekolwiek remonty lub modernizacje? Jeśli tak, prosimy o informację kiedy i w jakim zakresie.
ODPOWIEDŹ 41: Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie wskazać wszystkich takich
remontów, wie jednak, że miały one miejsce min. w:
Przedszkole miejskie nr 11 – 2009r. wymiana dachu, wymiana wykładzin w pomieszczeniach,
Ośrodek Kultury – 2004 – podłączenie do sieci ciepłowniczej, 2011 – wymiana rynien i otynkowanie gzymsów, 2014 - montaż płotków przeciw śniegowych, remont poszycia dachowego,
2013 – renowacja starych murów oraz ciągłe remonty bieżące służące poprwie jakości budynków
Szkoła Podstawowa nr 8 – wymiana stolarki okiennej i remont dachu
Budynek dworca PKP Będzin-Miasto - 2009-2012 – pełna modernizacja wraz z przebudowa
Miejski Zespół Szkół 3 – wymiana okien, naprawa dachu, wymiana oświetlenia, remont toalety
Szkoła Podstawowa nr 1 – wymiana stolarki okiennej, remont dachu, wymiana drzwi, remonty sanitariatów, stołówki, jadalni, remont schodów,
Przedszkole Miejskie nr 14 – naprawa elewacji i izolacja fundamentów, remont dachu
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Przedszkole Miejskie nr 5 Termomoderniazacja, wymiana instalacji
Przedszkole Miejskie nr 9 – okna, drzwi, termomodernizacja
Przedszkole miejskie nr 1 – termomodernizacja
Szkoła Podstawowa nr 10 – termomodernizacja
Przedszkole Miejskie nr 6 – termomodernizacja
Muzeum – w sposób ciągły prowadzone są prace na terenie zamku
2010 – przemurowanie komina wraz zpołacia dachowa, remont instalacji centralnego ogrzewania, prace przy murze arkadowym, wymiana pokrycia dachowego , instalacji odgromowej i
obróbek blacharskich
2011 remont fragmentu muru arkadowego, remont sal ekspozycyjnych i klatki schodowej, zabezpieczenie baszty, malownie wnętrz,
2015 – blankowanie baszty
Oficyna – remont pokrycia dachu wraz z podmurowaniem kominów
PYTANIE 42: Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za mienie pracownicze i uczniowskie
nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.
ODPOWIEDŹ 42: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 43:Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
I.
budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
II.

budynki przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.
Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest
to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie
pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.
ODPOWIEDŹ 43: Nie.
PYTANIE 44: Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności
należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ 44: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 45: Prosimy o potwierdzenie, że podana
Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.
ODPOWIEDŹ 45: Zamawiający potwierdza.

szkodowość

obejmuje

zarówno

PYTANIE 46: 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 medycznych
(nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).
ODPOWIEDŹ 46: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 47: 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 a także w związku
z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem
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odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
ODPOWIEDŹ 47: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 48: Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji,
gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.
ODPOWIEDŹ 48: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 49: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe
wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową
odpowiedzialność.
ODPOWIEDŹ 49: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 50: 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.
ODPOWIEDŹ 50: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 51 : Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie
będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np.
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą, obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości).
ODPOWIEDŹ 51: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 52: Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku naturalnym
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnemu.
ODPOWIEDŹ 52: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 53: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC za szkody w środowisku naturalnym
obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez
Ubezpieczonego.
ODPOWIEDŹ 53: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 54: Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o wykreślenie zapisu: „oraz
budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich mienie oraz maszyny,
urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)”
ODPOWIEDŹ 54: Zamawiający dokonuje wykreślenia.
PYTANIE 55: Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie są
zgłaszane drogi publiczne.
ODPOWIEDŹ 55: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 56 : Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami
SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu
odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit
określony zapisami SIWZ.
ODPOWIEDŹ 56: Zamawiający potwierdza.
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PYTANIE 57: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane
z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych,
prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.
ODPOWIEDŹ 57: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 58:Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie
obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonym. Jeśli
Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie
Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.
ODPOWIEDŹ 58: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 59: Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania
i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych,
artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu
organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy
o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody,
jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko
w przypadku winy umyślnej).
ODPOWIEDŹ 59: Zamawiający dokonuje wykreślenia.
PYTANIE 60: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody
z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności
sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.),
nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych
rozumianych 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. 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.
ODPOWIEDŹ 60: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 61 : Prosimy o potwierdzenie, że zapis w – „Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń
majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź
poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień” - nie dotyczy
ubezpieczenia OC.
ODPOWIEDŹ 61: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 62: W odniesieniu do wykazu mienia, prosimy o uzupełnienie informacji o zgłaszanym
mieniu:
- rok budowy
- pokrycie dachów (blacha, dachówka, papa na odeskowaniu, gont, inne - jakie),
- informacja o stanie budynku (z uwzględnieniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji)
według gradacji: bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły.
ODPOWIEDŹ 62: Wszystkie informacje jakie Zamawiającemu udało się zgromadzić
znajdują się w załączniku 1d do SIWZ.
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PYTANIE 63:Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia Zamawiający nie zgłasza mienia
w budowie.
ODPOWIEDŹ 63: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 64:Prosimy o potwierdzenie, że w ramach rozszerzenia OC produkt odpowiedzialnością
nie będą objęte produkty w postaci alkoholu oraz tytoniu.
ODPOWIEDŹ 64: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 65:Jaki produkt został zgłoszony do ubezpieczenia w ramach rozszerzenia OC
za produkt?
ODPOWIEDŹ 65: Żywność.
PYTANIE 66:W związku z powyższym rozszerzeniem, prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są
objęte szkody kradzieżowe w pojazdach znajdujących się na miejscach postojowych (parkingach)
prowadzonych przez Ubezpieczającego.
ODPOWIEDŹ 66: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 67:Czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informację
nt. stosowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.
ODPOWIEDŹ 67: Nie.
Dotyczy części III Zamówienia
PYTANIE 68: W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o modyfikację zapisu
w następujący sposób: „Zakres terytorialny – RP i pozostałe kraje europejskie zgodnie z OWU
Wykonawcy”.
ODPOWIEDŹ 68: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.
PYTANIE 69:Prosimy o informację na czym polega specjalność pojazdów zgłoszonych
w do ubezpieczenia w wykazie – zał. nr 1d do SIWZ.
ODPOWIEDŹ 69: Zgodnie z informacją zawartą w załączniku 1d do SIWZ, zakładka
POJAZDY.
PYTANIE 70:W odniesieniu do Ubezpieczenia Assistance prosimy o wykreślenie następującego
zapisu: „pomoc tłumacza – organizacja tłumaczenia z języka angielskiego, niemieckiego,
francuskiego lub rosyjskiego, drogą telefoniczną, umożliwiającego porozumienie się ze służbami
medycznymi, urzędnikami, policją lub osobami skierowanymi do pomocy ubezpieczonemu
– w przypadku wypadku, awarii, kradzieży lub innego zdarzenia.”
ODPOWIEDŹ 70: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.
PYTANIE 71:W odniesieniu do Ubezpieczenia Assistance, prosimy o potwierdzenie że poprzez
„ekspertyzę techniczną” Zamawiający rozumie możliwość usprawnienia pojazdu na miejscu
zdarzenia.
ODPOWIEDŹ 71: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 72:W odniesieniu do Ubezpieczenia Assistance prosimy o usunięciu zapisu dotyczącego
konieczności organizowania złomowania pojazdu w przypadku wypadku lub awarii.
ODPOWIEDŹ 72: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.
PYTANIE 73:W odniesieniu do Ubezpieczenia Assistance prosimy o modyfikację zapisu
dotyczącego odbioru ubezpieczonego pojazdu poprzez dodanie zapisu, że odbiór ubezpieczonego
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pojazdu dotyczyć będzie szkód mających miejsce na terytorium RP.
ODPOWIEDŹ 73: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.
PYTANIE 74:Prosimy o modyfikację zapisu odnośnie świadczenia w zakresie pojazdu zastępczego
zgodnie z poniższą propozycją:
„- po awarii (maksymalnie 2 razy w okresie ubezpieczenia) - do 5 dni”.
ODPOWIEDŹ 74: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.
PYTANIE 75:Prosimy o wprowadzenie zapisu, że ubezpieczenie Assistance dotyczy pojazdów
osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają
ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.
ODPOWIEDŹ 75: Zamawiający informuje, że ubezpieczenie Assistance dotyczy pojazdów
osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które
posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.
PYTANIE 76: Prosimy o potwierdzenie, że zapis
„Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden
składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia”
dotyczy wyłączeń przedmiotowych zawartych w OWU Wykonawcy, a nie wyłączeń zakresowych
określonych w SIWZ.
ODPOWIEDŹ 76: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 77: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki
wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba
że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.
ODPOWIEDŹ 77: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 78: Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji
jakiekolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na
budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Prosimy o opis
wykonywanych prac i podanie ich wartości.
ODPOWIEDŹ 78: W chwili obecnej Miasto Będzin jest w trakcie realizacji następujących
inwestycji, na które zostały wydane pozwolenia na budowę:
1. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Będzinie"
2. „Miasto Będzin - Bulwary Czarnej Przemszy”
3. „Wzmocnienie, renowacja i naprawa obwodowego muru zewnętrznego Zamku w Będzinie”
- odbiór końcowy z dnia 30.11.2018 r.
PYTANIE 79: Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – prosimy o dodanie zastrzeżenia,
że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne
z przepisami prawa.
ODPOWIEDŹ 79: Zamawiający uzupełnia klauzulę stanu zabezpieczeń o zapis: ”pod
warunkiem, że na dzień szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa,
albo ubezpieczony nie wiedział, że nie są sprawne”.
PYTANIE 80:Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia
znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość
oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.
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ODPOWIEDŹ 80: Tak, budynek socjalny na plaży wykorzystywany w okresie ciepłych
miesięcy.
PYTANIE 81: Klauzula reprezentantów – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie
sformułowania „… za szkody wyrządzone umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa przez
reprezentantów…”
ODPOWIEDŹ 81: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym
zakresie.
PYTANIE 82: Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu:
W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona
ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:
 maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
 gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
 z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
 budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem
ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ 82:Zamawiający uzupełnia klauzulę stanu zabezpieczeń o zapis: ”pod
warunkiem, że na dzień szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa,
albo ubezpieczony nie wiedział, że nie są sprawne”.
PYTANIE 83: W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu
przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej
lub niematerialnej (…)” - prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej”; ewentualnie prosimy o
zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”, jako pojęcia determinującego odpowiedzialność
ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę kradzieżową.
ODPOWIEDŹ 83:Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
Jako przeszkodę niematerialną Zamawiający określa np. złamanie kodu zamka szyfrowego.
PYTANIE 84: Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie,
że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne
wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o
ochronie przeciwpożarowej.
ODPOWIEDŹ 84:Zamawiający nie jest w stanie w tej chwili określić jakie będą
zabezpieczenia w nowych lokalizacjach, jednocześnie w sytuacji wystąpienia braków postara
się je niezwłocznie uzupełnić.
PYTANIE 85: W związku z zamkniętym katalogiem wyłączeń ubezpieczenia mienia
od wszystkich ryzyk, prosimy o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń:
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym napowietrznych sieci energetycznych,
znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia;

maszyn, urządzeń i wyposażenia w trakcie instalacji, rozruchu próbnego i testów poprzedzających uruchomienie;

mienia przeznaczonego do likwidacji;
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środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub
też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej;

pojazdów, chyba że:
a. stanowią środki obrotowe lub mienie osób trzecich,
b. są używane wyłącznie w miejscu ubezpieczenia – dotyczy wyłącznie pojazdów innych niż statki powietrzne i wodne;

inspektów, namiotów, tuneli foliowych wraz z mieniem się w nich znajdującym;

dzieł sztuki, eksponatów, wzorów, modeli, prototypów oraz innego mienia ruchomego
o charakterze unikatowym, zabytkowym lub artystycznym;

akt, dokumentów, planów i danych zawartych na nośnikach;

programów komputerowych, chyba że stanowią środki obrotowe;

mienia, którego zakup jest potwierdzony sfałszowanymi dokumentami lub które zostało
nielegalnie wprowadzone na polski obszar celny.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek strajków, zamieszek, rozruchów, lokautów,

polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia;

polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, stracie lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu
elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych, chyba, że
w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;

wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w tym jego reprezentantów będących w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych
podobnie działających środków odurzających, o ile zażycie wymienionych substancji
miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar;

powstałe wskutek wybuchu wywołanego celowo przez Ubezpieczonego lub wskutek
wybuchu występującego w silnikach spalinowych w związku z ich naturalną funkcją
albo spowodowanego normalnym ciśnieniem zawartego w nich czynnika;

powstałe w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w miejscu ubezpieczenia;

powstałe wskutek zalania środków obrotowych lub mienia nieeksploatowanego przechowywanego w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie
to składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą, chyba, że zalanie mienia nastąpiło
bezpośrednio od góry

powstałe wskutek zalania, jeśli do powstania szkody lub jej rozmiaru przyczynił się zły
stan dachu lub rynien, brak lub nienależyte zabezpieczenie otworów dachowych lub
okiennych albo innych elementów obiektu, o ile obowiązek utrzymania stanu technicznego budynku spoczywał na Ubezpieczonym

powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu:
a) nieszczelności instalacji i pocenia się rur,
b) działania wód gruntowych bądź oddziaływania pływów lub fal morskich,
c) przemarzania ścian,
d) utleniania,
e) oddziaływania czynników zewnętrznych, w szczególności: termicznych, biologicz12

nych (w tym pleśni, grzybów, insektów),

chemicznych, fizycznych, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie
za skutki takiego zdarzenia;

polegające na awarii lub uszkodzeniu maszyny, urządzenia lub wyposażenia wskutek
błędu w obsłudze lub mechanicznego uszkodzenia spowodowanego:
a) nieprawidłowym działaniem lub niezadziałaniem jakiegokolwiek elementu mechanicznego lub sterującego, niezależnie od udziału człowieka lub jego braku w spowodowaniu tego błędu, albo
b) powstałe wskutek jakiegokolwiek czynnika wewnątrz mechanizmu maszyny lub
urządzenia niezależnie od jego pierwotnej przyczyny, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;

powstałe wskutek działania prądu elektrycznego, chyba że w ich następstwie wystąpiło
inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia; niniejsze wyłączenie nie dotyczy
szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym;

powstałe w wyniku katastrofy budowlanej w budynkach starszych niż 50 lat lub przeznaczonych do rozbiórki

pośrednie, w tym utraty zysku, utraty rynku, zwiększonych kosztów prowadzenia działalności lub kar pieniężnych.
ODPOWIEDŹ 85: Zastosowanie mają wyłączenia określone w SIWZ.
PYTANIE 86: W związku z rozszerzeniem OC o szkody na miejscach postojowych (parkingach)
prowadzonych przez Ubezpieczającego, prosimy o informację, w jaki sposób zabezpieczone są one
przed dostępem osób niepowołanych.
ODPOWIEDŹ 86: Miejsca postojowe będące w zarządzie Gminy są miejscami
ogólnodostępnymi nieposiadającymi zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych.
PYTANIE 87: Czy do ubezpieczenia NNW osób biorących udział w organizacji – uczestników
imprez organizowanych na terenie Miasta Będzina Zamawiający zgłasza osoby pow. 60 roku życia?
Jeśli tak, prosimy podać ile.
ODPOWIEDŹ : Tak, dwie osoby.
PYTANIE 88: Prosimy o podanie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia grupowego
bezimiennego OSP.
ODPOWIEDŹ 88: W ramach ubezpieczenia grupowego bezimiennego OSP Zamawiający
zgłasza 50 osób + 7 w ramach drużyn MDP.

Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA
Pełnomocnik Prezydenta
Rafał Adamczyk
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