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uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w formie przetargu na podstawie art.
1
70 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
póz. 1360 z późn. zm.) na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Orły wraz z
jednostkami organizacyjnymi
Nr postępowania IFE.II.271.15.2018.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu na
podstawie art. 70' i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny na ubezpieczenie majątku i
innych interesów Gminy Orły wraz z jednostkami organizacyjnymi, na podstawie pkt. 7.6 rozdziału 7
specyfikacji zapytania ofertowego w tabeli poniżej informuję o otrzymanych wnioskach w sprawie wyjaśnienia
treści zapytania oraz o udzielanych na nie wyjaśnieniach.

L.p.
Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
Wyjaśnienie
W nawiązaniu do zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Orły wraz z
jednostkami organizacyjnymi prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania /wprowadzenie korekt do SI WZ
Prosimy o wyłączenie z ryzyka katastrofy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w
budynków , których wiek przekracza 50 lat ryzyko katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w
1.
lub wyznaczenie franszyzy na te ryzyka w wysokości 5 000,00 zł.
wysokości 5000,00 PLN
Czy przedmiotem ubezpieczenia w kategorii Zamawiający
informuje,
że
wyjaśnień
w
2.
księgozbiory są tzw. "białe kruki"?
przedmiotowej sprawie udzielił we wcześniejszych
odpowiedziach.
Jakiej
wartości
są
przedstawione do Zamawiający
informuje,
że
wyjaśnień
w
ubezpieczenia zbiory muzealne ?
3.
przedmiotowej sprawie udzielił we wcześniejszych
odpowiedziach.
Które budynki opisane w zestawieniu Zamawiający
informuje,
że
wyjaśnień
w
4.
znajdują się w rejestrze zabytków?
przedmiotowej sprawie udzielił we wcześniejszych
odpowiedziach.
Czy w okresie od 1997roku jakiekolwiek Zamawiający
informuje,
że
wyjaśnień
w
mienie należące obecnie do Gminy Orły przedmiotowej sprawie udzielił we wcześniejszych
5.
zostało dotknięte powodzią?
odpowiedziach.
Prosimy
o
wprowadzenia
zapisu
,iż Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany w
„Ubezpieczycie! nie odpowiada za szkody
zapytanym zakresie.
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 z
zastrzeżeniem,
iż
Ubezpieczyciel
nie
6.
odpowiada za wyżej wspomniane szkody
wyrządzone z winy umyślnej bądź rażącego
niedbalstwa
reprezentantów
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy
czym w odniesieniu do szkód wyrządzonych
wskutek
rażącego
niedbalstwa wypłata
odszkodowania następuje, o ile odpowiada to
w
danych
okolicznościach względom
słuszności"
informuje,
że
wyjaśnień
w
Prosimy o wprowadzenie wyłączenia do Zamawiający
7.
definicji
katastrofy
budowlanej:w przedmiotowej sprawie udzielił we wcześniejszych
odpowiedziach.
budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

9.

Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki
wyłączone z eksploatacji dłużej niż 90 dni lub
jakiekolwiek
mienie przeznaczone
do
likwidacji? Jeśli tak w jaki sposób
Zamawiający zabezpiecza takie mienie?

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej w
przedmiocie ubezpieczenia nie zostały wskazane
budynki wyłączone z eksploatacji dłużej niż 90 dni
oraz zostało wskazane mienie przeznaczone do
likwidacji.

Prosimy o wprowadzenie w części dotyczącej
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w
rozszerzeniu dotyczącym szkód z tytułu
czystych strat finansowych:
„ Ubezpieczycie! nie odpowiada za szkody:
,,i) spowodowane przez produkt wprowadzony
do obrotu przez Ubezpieczonego;
ii) spowodowane przez prace lub usługi
niewykonane w całości lub części, albo
wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego,
iii) związane z działalnością:
a) księgową lub finansową,
b) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji
oprogramowania,
c) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie,
planowaniu, kontroli, wycenie,
kosztorysowaniu;
iv) związane z dokonywaniem wszelkiego
rodzaju płatności;
v) związane
z wykonywaniem
usług
projektowych, nadzorem lub kierowaniem
budowy;
vi) wynikające z niedotrzymania terminów,
wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
vii) wynikające z czynów nieuczciwej
konkurencji, w tym z naruszenia
tajemnicy
przedsiębiorstwa,
tajemnicy
handlowej, zawodowej;
viii) powstałe w wyniku utraty dokumentów,
pieniędzy, papierów wartościowych;
ix) związane ze sprawowaniem funkcji członka
organu władz spółki kapitałowej;
x) związane ze stosunkiem pracy;
xi) polegające na zapłacie lub wynikające z
zapłaty 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
oraz odsetek od tych kwot z wyjątkiem
rozszerzeń ,o których mowa w OWU

Zamawiający nie dokonuje
zapytanym zakresie.

żadnej

zmiany

w

Informuję, że otrzymane wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz udzielone na
nie wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z niniejszymi wyjaśnieniami treści zapytania ofertowego nie przewiduje się
przesunięcia terminu składania ofert.

Bogusław Słabicki

