
Wszyscy wykonawcy biorqcy udzial w postqpowaniu- informada nr 1

dotvczv: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ubezpieczenie majetku i innych interes6w powiatu Suwalskiego
wraz z jednostkami organizacyjnymi (numer postQpowania: ORG.272.4.20f9)

ZamawiajQcy prowadzqc postQpowanie w sprawie udzielenia zam6wienia publicznego w trybie
pzetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majEtku i innych interes6w Powiatu Suwalskiego wftz z
jednostkami organizaqdnymi, na podstawie:
- art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wiefl publicznych (tekt jedn. Dz.U. z
2018r., poz. 1986 z p6in. zm.) poni2ej informuje o otrzymanych wnioskach w sprawie wyja(nienia
tre6ci SIWZ i udzielonych na nie wyja5nieniach .

PYTANIE nT 1
Wnioskujemy o udostqpnienie formularza oferty wraz z o6wiadczeniami w wersji edytowalnej w WORD.

ODPOWIEDZ nr 1
Zamawiajqcy informuje, ii pelna tre6i SIWZ, w tym formularz oferty wraz z o6wiadczeniami w wersji
edytowalnej w WORD zostanie umieszczona niezwlocznie na stronie Zamawiajacego.

PYTANIE nr 2

Wnioskujemy o udzielenie informacji o r6inicach w zakresie ubezpieczenia zamawiajqcego
z ostatnich 3 lat w por6wnaniu do wnioskowanego (franszyz udzial6w wlasnych, limit6w odpowiedzialnosci,
przedmiotu, zakresu ubezpieczenia).

ODPOWIED, nr 2

Zamawiajqcy informuje dotychczasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej mo2e byi por6wnywalny z wymaganym
na kolejny okres zam6wienia , chocby z uwagi na to, i2 w popzednim wystqpowaly r6wniei podobne rodzaje
ubezpieczef : ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie spzQtu elektronicznego i ubezpieczenie
odpowiedzialnoki cywilnej. Zakres ubezpieczenia nie jest jednak tozsamy, wystqpujq inne sumy ubezpieczenia i
poszczeg6lne Iimity odpowiedzialnosci.
ZamawiajEcy podaje wysokofoi fftnszyz I udzialow wlasnych z podzialem na ubezpieczenia z ostatnich 3lat
(01.11.2016- 31.10.2019):
1) w ubezpieczeniu mienja od wszystkich ryzyk :. F?nszyza integralna - zniesiona. Franszyza redukcyjna, udzial wlasny - brak
3) w ubezpieczeniu mienia od kadziezy z wlamaniem i rabunku. Franszyza integralna - zniesiona. Franszyza redukcyjna, udzial wlasny - brak
4) w ubezpieczeniu szyb od sttuczenia. Franszyza integralna - zniesiona. Franszyza redukcyjna, udzial wlasny - brak
5) w ubezpieczeniu sprzQtu eleKronicznego. Franszyza integralna, redukcyjna - brak. udzial wlasny - 5 0/o warto6ci szkody, nie wiecej ni2 500 zl
6) W ubezpieczeniu odpowiedzialno6ci cywilnej
. Franszyzy i udzialy wlasne:
a) w szkodach rzeczowych franszyza integralna -zniesiona; franszyza redukcyjna, udzial wlasny - brak;

w szkodach osobowych franszyza integralna, redukcyjna i udzial wlasny - brak
b) w OC pracodawcy: w vkodach rzeczowych franszyza integralna, udzial wlasny, franszyza redukcyjna - brak;

w szkodach osobowych franszyza redukcyjna - wysokosi Swiadczenia ZUS (w pzypadku innej podstawy
zatrudnienia ni2 umowa o pracq brak franszyzy redukcyjnej), franszyza integralna i udzial wlasny - brak

c) w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna - 1000,00 zl, franszyza redukcyjna, udzial
wlasny - brak

d) w ubezpieczeniu OC za szkody wyzqdzone w Srodowisku naturalnym franszyza integralna - brak, franszyza
redukcyjna - 10o/o warto6ci szkody, nie wiqcej ni2 2 000,00 zl, udzial wlasny - brak.. Zniesienie franszfzy integralnej w szkodach rzeczowych

PYTANIE nr 3



Proslmy o podanle wieku, konstrukcji oraz stanu technicznego budynk6w zglaszanych do ubezpieczenia oraz
zakresu i dat (rok) pneprowadzanych remont6w.

ODPOWIEDi nr 3
Zamawiajqcy informuje, i2 w zalQczniku nr 1a do SIWZ podane zostaly informacje dot. wieku, konstrukcji idat
przeprowadzanych remont6w budynk6w.
Odnosnie stanu technicznego budynk6w zglavanych do ubezpieczenia Zamawiajqry informuje, , i2 co do zasady
przeshzega wszystkich obowiqzujqcych pzepisow prawa dot. uiytkowania budynk6w i budowli. Stan techniczni
budynk6w jest dobry i dostateczny.
ZamawiajEcy informuje, 2e kaidy wykonawca w terminie przed skladaniem ofert ma prawo pzeprowadzid
lustracjq mienia i lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie dokonai oceny ryzyka (po ustaleniu
terminu z zamawiajqcym)

PYTANIE nr 4

Wnioskujemy o wskazanie sum ubezpieczenia mienia w podziale na wszystkie lokalizacje zgloszone do
ubezpieczenia.

ODPOWIED' nr 4
ZamawiajEcy informujq, i2 informacje dotyczqce przedmiotu i sum ubezpieczenia w poszczeg6lnych lokalizacjach
zostaly zawarte w zalqczniku Nr 1 a do SIWZ.

PYTANIE nT 5

Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiajqcy dokonal ostatniego przeglqdu stanu technicznego wiat
przystankowych i innych budowli uiytku publicznego oraz w jak czesto dokonuje tych pzeglEd6w. Czy jest
sporzQdzany protokol ogledzin?

ODPOWIEDZ nr 5
zamawiajqcy informuje, ii przeglqdy stanu technicznego budynk6w i budowli dokonywane sE roczne i piqcio-
letnie, z ka2dego przeglEdu spozqdza siq protokoly
Utrzymanie wiat przystankowych lezy po stronie zadari Urzqd6w Gmin.

PYTA IE nT 6

Wnioskujemy o wykaz inwestycji jakie bqdq przeprowadzane przed podmiot w ciqgu najbli2szych
3 lat.

ODPOWIEDi nr 6
ZamawiajQcy informuje, i2 planowana jest:
- termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pawlowce Nowej. Prolelc RPO koszt ok.2.156.686,38 zl + ok.
50.000 zl ( nadz60,
- budowa miejsca obslugi rowerzysty w Dowspudzie. Projeld RPO kosa ok. 161.267 zl
- budowa budynku uslugowo- terapeutycznego w miejscowo5ci Lipniak, pod warunkiem pozyskania Srodk6w na
ten cel.

PYTANIE nr 7

Wnioskujemy o ubezpieczenie budynk6w starszych nlz 50 lat w wartosci zeczywistej, tj. wafto6ci odtwoneniowej
mienia pomniejszonej o zu2ycie techniczne.

ODPOWIED, nr 7
Zamawiajqcy w powy2szym zakresie nie dokonuje 2adnej zmiany tregci SIWZ.

PYTANIE nT 8

Wnioskujemy o udzielenie informacji ey po 1997 r. miala miejsce powodi w jakiejkolwiek lokalizacji.

ODPOWIED, nr a
Zamawiajqcy informuje, i2 po 1997 r. nie byic powodzi w jakiejkolwiek lokalizacji.

PYTANIE nr 9
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Wnioskujemy o udzielnie informacji nt. przebiegu szkodowoki z okresu ostatnich 5 lat, w tym o szkodach, K6re
zosbly odm6wione.

ODFOWIEDZ nr 9
Zamawi4qcy informuje, i2 w trakcie procedury nie jest w stanie udzielid bardziej szczegdowych informacji ni2
podane w SIWZ.

PYTANIE nr l0
Wnioskujemy o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostaly zgloszone:

a. budynki wylqczone z eksploataqi,
b. pustostany,
c. budynki w zlym lub awaryjnym stanie technicznym.

Je2eli tak prosimy o podanie ich sum ubezpieczenia i lokalizagi oraz sposobie zabezpieczenia.
Czy istnieje moZliwo6d zawq2enia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ww. budynk6w wylqcznie do FLD(A?

ODPOWIEDi nr 10
ZamawiajEcy informuje , ii do ubezpieczenia zostaly zgloszone budynki nieuiytkowane opisane w tabeli z
wykazem mienia w Zalqczniku nr la do SIWZ - zostalo to w spos6b wyrainy zaznaczone zapisem
"nieuiytkowane".
Do ubezpieczenia nie zostaly zgloszone budynki w zlym lub awaMnym stanie technicznym.
ZamawiajEcy w powy2szym zakresie nie dokonuje Zadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nT 11

wnioskujemy o wprowadzenie franszrzy redukcyjnej w wysokosci 5oo zl dla ek6d zeczowych
w ubezpieczeniu OC za drogi.

ODPOWIEDi nr 11
Zamawiajqcy w powy2szym zakresie nie dokonuje iadnej zmiany trescj SIWZ.

PYTA IE nr 12

Wnioskujemy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego dr6g oraz bud2ecie przeznaczonym na ich remonty w
okresie najbli2szych 3 lat.

ODPOWIEDZ nr 12
ZamawiajQcy informuje, i2 wykaz prioMetowych inwestycji drogowych wraz z ocena stanu technicznego dr69
znajduje siq w . programie rozwoju sieci drog powiatowych Powiatu Suwalskiego na lata 2OL6-2025;,
stanowiqcym zalqcznikiem do uchwaly nr xuxll42l20L6 zazqdu Powiatu w Suwalkach z dnia 19 lutego 2016r.
Opublikowano w BIP.

PYTANIE nT 13

Czy podmiot posiada, u2ytkuje, zarzEdza wyrypiskiem, skladowiskiem lub sortowniE odpad6w.

ODPTOWIED, nr 13
Zamawiajqcy informuje, i2 nie posiada, nie uZytkuje, nie zanqdza wysypiskiem, skladowiskiem lub sortowniQ
odpad6w.

PYTA IE nT 14

Prosimy o informacje, czy Zamawiajqcy (podmiot) w ramach ubezpieczenia budowli zglasza do ubezpieczenia
drogi, mosty, wiadukty, tunele lub podobne elementy infrastruktury drogowej?

ODPOWIED2 nr 14
Zamawiajqcy informuje, ii do ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka zostaly zgloszone drogi, mosty, i
peepusty na drogach powiatowych (punkt 2.4.11. Zalq,(7.nika Nr 1 a do SIWZ).

PYTA IE nr 15

Wnioskujemy wprowadzenie do umowy .Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Warnych powod6w" o tresci:
Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Wainych powod6w
Ka2da ze stron moie wypowiedziec umowq ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesiecznego okresu wypowiedzeniaze skutkiem na koniec kaidego okresu polisowania,
z zastrzeieniem, ie Ubezpieczyciel moie tego dokonai wylQcznie z wainych powod6w.



Do waZnych powod6w nale2q:
1. wysoka szkodowosd z pzedmiotowej umowy, dotyczQca kazdego rodzaju ubezpieczenia

oddzielnie,
Pzez wysokq szkodowo6i rozumie siq stosunek wyplaconych odszkodowah i rezeM szkodowych z
poszczeg6lnych ubezpieczefi do sktadki zarobionej za pierwsze 10 miesiqcy danego roku ochrony -
pn ekraczajEca 65olo,

2. niewyra2enie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej
przeprowadzenia,

3. wyludzenie lub pr6ba wyludzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub Swiadczenia
z zawattej z L.lbezpieczycielem umowy ubezpieczenia,

4. utrata licencji, zezwolenia na prowadzenie dzialalno5ci,
5. istotna zmiana warunk6w reasekuracyjnych, potwierdzona stosownym o6wiadczeniem

Ubezpieczyciela,
6. zmiana polityki polegajqca na wycofaniu siq Ubezpieczyciela z danego segmentu Klient6w lub

danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

ODPOWIEDi nr 15
Zamawiaj?cy w powyiszym zakresie nie dokonuje iadnej zmiany tre6ci SIWZ

zamawiaiqcy informuje, ie odpowiedzi na pytania do tresci srwz staiQ sie integralnq czqiiq slwz
i bgdq wiqiqce przy skladaniu ofet
w zwiqzku z niniejszymi wyjaSnieniami do SIwz nie przewiduje siq pEesuniecia terminu skladania
ofert.

4


