
Wszyscy wykonawcy biorqcy udzial w postqpowaniu- informada nr 3

dotvczv: postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ubezpieczenie majqtku i innych interes6w powiatu Suwalskiego
wraz z iednostkami organizacyjnymi (numer postepowaniar ORG.2724.2019)

ZamawiajQcy prowadzqc postQpowanie w sprawie udzielenia zam6wienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majEtku iinnych interes6w Powiatu Suwalskiego wraz
z jednostkami organizacyjnymi, na podstawie:
- art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wiei publicznych(tekst jedn. Dz.U.
z 2018r., poz. 1986 z p62n. zm.) poni2ej informuje o otzymanych wnioskach w sprawie wyja6nienia
tre6ci SIWZ i udzielonych na nie wrasnieniach ,- art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wiefl publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z20LBr., poz. 1986 zp62n.zm.) poni2ej informuje o modyfikacji tre5ci SIWZ.

PYTANIE nT 1
Proszq o potwierdzenie, 2e jeieli OWU wykonawcy wskazujE przeslanki wylqczajQce bqdi ograniczajqce
odpowiedzialno6f ubezpieczyciela to majE one zastosowanie, chyba, 2e Zamawiajqcy wprost wlqczyl je do zakresu
ubezpieczenia w SIWZ.

ODPOWIEDi nr 1
zamawiajqcy informuje, i2 w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie zastosowanie bqdq mialy og6lne lub
szczeg6lne warunki ubezpieczenia wykonawcy, K6remu udzielone zostanie zam6wienie, jednak2e tylko
i wylqcznie w zakresie nie bqdqcym w sprzecznoSci z opisem przedmiotu zam6wienia (zakres i pnedmiot
zam6wienia).

PYTANIE nr 2
Proszq o potwierdzenie, i2 ka2da lokalizacja jest wyposaiona w min. jeden zamek wielozastawkowy.

ODPOWIEDZ nr 2
Zamawiajqcy powyisze potwierdza.

PYTA IE nT 3
Proszq o okreSlenie stanu technicznego poszczeg6lnych budynk6w wg gradacji: dobry, dostateczny, zly, awaryjny.

ODPOWIED1 nr 3
Zamawiajqcy okre6la stan budynk6w na dobry i dostateczny.
Zamawiajqcy informuje, 2e kaidy wykonawca w terminie przed skladaniem ofed ma prawo pzeprowadzii
lustracjq mienia i lokalizagi deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie dokonai oceny ryzyka (po ustaleniu
terminu z zamawiajqcym).

PYTANIE nT 4
Czy ZamawiajEcy dopuszcza ubezpieczenie budynk6w starszych ni2 50 lat do wartoki rzeczywistej tj. wafto5ci
odtworzeniowa mienia pomniejsona o zuiycie techniczne?

ODPOWIEDi nr 4
Zamawiajqcy w powy2szym zakresie nie dokonuje iadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 5
Prosze o wykaz przeprowadzonych remont6w dla budynk6w starszych ni2 50 lat, ze wskazaniem, w kt6rych
budynkach byl przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja eleKryczne, siec
wodno-kanalizaqdna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa,
instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukqa dachu, pokrycie dachu).

ODPOWIEDi nr s
Zamawiajqcy informuje o przeprowadzonych remontach dla budynk6w starszych nii 50 lat:

a) Budynek szkoly, Dowspuda 10 - w 2010r. nowa konstrukcja dachu, ocieplenie budynku styropianem.



b) Kordegarda "Pacynek", Dowspuda 9A, L6-42O Raczki - po generalnym remoncie i pruebudowie, K6rq
zakoriczono w 2015r.
c) Budynek administracyjny PI.JP w Suwalkach , ul. T. Ko6ciuszki 71a - remonty: 2004r. -wymiana stolarki
okiennej i dzwiowej; 2007r. -docieplenie Scian zewnqtznych budynku i nowej elewacji;2O1Or. - adaptacja
pomieszczei po wqile cieplnym, ulo2enie nowych pow. podlogowych; 2016r. - wymiana gzymsu obr6bek; 2018r.
- remont dachu/ dodatkowo ukoiczono remont schod6w zewnqtrznychz okladziny kamiennej na kwotq 20.453 zl

PYTA IE nr 6
Proszq o wykaz planowanych remont6w w okresie najbli2szych 2 lat, w jakim zakresie bqdq pzeprowadzane
prace oraz ich warto6i.

ODPiOWIED2 nr 6
ZamawiajQcy informuje, ii planowana jest:
- termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pawlowce Nowej. ProjeK RPO koszt ok. 2.156.686,38 zl + ok.
50.000 zl ( nadz60,
- budowa miejsca obslugi rowerzysty w Dowspudzie. Poeld RPO koszt ok. 161.267 zl
- budowa budynku uslugowo- terapeutycznego w miejscowosci Lipniak, pod warunkiem pozyskania Srodk6w na
ten cel.
- PUP w Suwalkach w ciqgu najblizszych 3 lat planuje remont elewacji zewnqtrznej budynku.

PYTANIE nT 7
Czy w zbiorach bibliotecznych znajdujq siq starodruki lub inkunabuly?

ODPOWIED2 nr 7
Zamawiajqcy informuje, i2 w zbiorach bibliotecznych nie posiada starodruk6w lub inkunabulow.

PYTANIE nr 8
W przypadku odpowiedzi twierdzqcej na powyisze pytanie prosimy o uzupelnienie nastqpujqcych informacji:
al hc:na ilo6d starodruk6w i inkunabulow
b/ wartos6 najdroiszego starodruku lub inkunabulu
c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w kt6rych znajdujq siQ starodruki i/lub inkunabuly
d/ prosimy o doktadny opis zabezpieczef przeciwpoZarowych i przeciw kradzie2owych w ww. miejscach
ubezpieczenia

ODPOWIED, nr 8
Zamawiajqcy informuje, i2 w zasobach bibliotecznych nie posiada starodruk6w lub inkunabulow.

PYTAT{IE nr 9
Prosimy o podanie najwiekszej lqcznej sumy ubezpieczenia Srodk6w trwalych w jednej lokalizacji oraz wskazanie
tej lokalizacji.

ODPOWIED2 nr 9
Zamawiajqcy informuje, i2 najwieksza lqczna suma ubezpieczenia 6rodk6w trwalych w jednej lokalizacji
wystQpuje w Zespole szkol im. Gen. L.M.Paca w Dowspudzie , jest to wartosi ok. fg 326 022 zl.

PYTA IE nr 10
Prosimy o wylqczenie budynk6w nieuzytkowanych z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku mo2liwosci
wylqczenia z zakresu ubezpieczenia pzedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem
odpowiedzialnosci do 200.000 zl na jedno i wszystkie zda'zenia. W przypadku braku akceptacji W/w limitu proszq
o okreSlenie max. limitu akceptowalnego przez ZamawiajEcego

ODFOWIED, nr 10
ZamawiajEcy informuje, i2 dla niiej wymienionych siedmiu budynk6w zmienia zakres ubezpieczenia z

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na zakres FLEx-a. Sumy ubezpieczenia budynk6w pozostajq bez
zmian.

1) Budynek magazynowy, Suwalki ul. Ogrodowa 57 - na posesji ZDP (nieu2ytkowany) - S.U. 637 400,00 zl
2) Budynek wartowni (parking dla sam. cieZarolvych), Budzisko 10, 16-411 Szypliszki (nieu2ytkowany)- S.U.
45 565,18 zl
3) Chlewnia , Pracownia Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie (nieuiytkowana) - S.U. 957 000,00 zl
4) Chlewnia , Pracownia Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie (nieuiytkowana) - S.U. 317 000,00 zl
5) Chlewnia , Pracownia Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie (nieurytkowana)- S.U. 153 000,00 zl
6) Chlewnia, Pracownia Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie (nieu4tkowana)- S.U. 120 000,00 zl
7) Chlewnia, Pracownia Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie (nieu2ytkowana)- S.U. 170 000,00 zl
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PYTANIE nr 1l
W przypadku braku moiliwosci zastosowania wylqczenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powy2szego
pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczef jakie zastosowal zamawiajEcy w celu
zminimalizowania ryzyka wystqpienia szkody lub pned dostqpem osob trzecich (np. ogrodzenie terenu, staly
doz6r, o$^/ietlenie terenu, odciQcie wszelkich medi6w).

ODPOWIEDZ nr 11
Zamawiajqcy informuje:
a)w Pracowni Szkolenia Pralcycznego zespolu Szkot w Dowspudzie w nieuzytkowanych chlewniach - media
(woda, prqd) zostalry odci+e, drzwi wejgciowe zabito deskami, wywieszono tabliczki ostrzegajqce, jest
zapewniony doz6r pracownik6w.

b) Budynek wartowni w Budzisku (pow. 10,06 m2)
- energia eleKryczna jest w tym momencie odlqczona (nie odciqta) od zasilania, w ka2dym momencie moie by6

ponownie podlqczona do zasilania i budynek nadaje siq do dalszego uzytkowania,- okna plastikowe, budynek sEsiaduje w pobliZu budynk6w KraJowej Administracji Skarbowej, gdzie
funkcjonariusze p'zebfwaj424 gdziny na dobq,

- w porze nocnej budynek jest oswietlony pnez ogwietlenie zewnqtrzne zlokalizowane obok budynku (lampy
uliczne),

- teren nie jest ogrodzony,
- drzwi zewnqtrzne posiadajq dwa zamki typu C.

c) Budynek magazynowy Starostwa Powiatowego przy ul. Ogrodowej 57 w Suwalkach (na terenie ZDP
w Suwalkach)

- energia eleKryczna w tym momencie jest odlqczona od zasilania, nie odciqta, w kaidym momencie mo2e by6
ponownie podlqczona,

- okna posiadajq kraty, a drzwi sq metalowe,
- teren jest ogrodzony i monitorowany (kamery), po godzinach pracy ZDP brama jest zamykana na klucz,
- w pone nocnej teren jest oSwietlony za pomocq lamp ulicznych znajdujqcych siQ na terenie Zan4du Dr6g

Powiatowych w Suwalkach.

PYTA IE nr 12
Czy Zamawiajqcy potwierdza, 2e ubezpieczeniu nie podlegajq budynki przeznaczone do rozbi6rki, wybunenia?

ODPOWIEDi nr 12
ZamawiajEcy informuje, ie aktualnie nie posiada budynk6w w zlym stanie kwalifikujEcych siq do wybuzenia
i rozbi6rki .

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku posiada oborQ, kt6ra moie byd rozebrana, wyburzona tylko
w przypadku otrzymania dofinansowania na budowq budynku uslugowo - terapeutycznego. Budynek obory jest
w dobrym stanie technicznym i jest uiytkowany jako magazyn do pnechowywania niezbqdnych nanqdzi
i unqdzei typu: odSnieiarki, kosiarki, wykaszarki , natz{,zia remontowe, ogrodnicze , itp. spzqt.

PYTA IE nr 13
W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyisze pytanie prosimy o wylqczenie pzedmiotowego mienia
z zakresu ubezpieczenia.

ODPTOWIEDi nr 13
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 12.

PYTA IE nr 14
Czy Zamawiajqcy posiadalzarzqdzaladministruje wysypiskiem Smieci i/lub zakladem utylizagi odpad6w? Jezeli
tak to proszq o podanie poniiszych informacji:
a. Gdzie sie znajduje - adres
b. Od kiedy funkcjonuje
c. Na jak du2ym obszaee
d. Czy planowane jest jego zamkniecie, je2eli tak to kjedy
e. Co znajduje sie w najbli2szym sqsiedztwie wysypiska

ODPOWIED, nr 14
Zamawiajqcy nie posiada/nie zarzqdzalnie administruje wysypiskiem imieci i/lub zakladem utylizacji odpad6w.
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PYTANIE nr 15
Odno6nie mienia znajdujAcego siQ na terenach dotknietych powodziq po 1996 roku proszq o podanie wysoko6ci
wyplaconych odszkodowai lub wysoko6ci poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

ODPTOWIEDZ nr 15
Zamawiajqcy informuje, i2 w lokalizacjach zgloszonych do ubezpieczenia nie wystqpily takie szkody.

PYTA IE nr 16
Odno5nie mienia znajdujEcego siq na terenach dotkniqtych podtopieniem proszq o podanie wysoko6ci
wyplaconych odszkodowari lub wysoko6ci poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

ODPOWIED, nr 16
ZamawiajEcy informuje, i2 w lokalizagach zgloszonych do ubezpieczenia nie wystqpily takie szkody.

PYTANIE nr 17
Odnosnie mienia znajdujqcego gdzie wystqpilo podniesienie siq wod gruntowych proszQ o podanie wysokosci
wyplaconych poszczeg6lnych odszkodowai lub wysokoki poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

ODPOWIEDZ nr 17
Zamawiajqcy informuje, ii w lokalizacjach zgloszonych do ubezpieczenia nie wystqpily takie szkody.

PYTANIE nr 18
Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiajqcy dla ryzyka powodzi dopuszcza mo2liwo6d wprowadzenia
limitu odpowiedzialnosci w wysokosci 1.000.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia glub innego akceptowalnego
przez Zamawiajqcego?

ODPOWIEDi nr 18
Zamawiajqcy w powy2szym zakresie nie dokonuje 2adnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nT 19
Proszq o wprowadzenie limitu w wysoko6ci 100 000 PLN na podtopienia i zalania powstale wskutek podniesienia

siq poziomu w6d gruntowych.

oDPowIEDi nr 19
Zamawiajqcy w powy2szym zakresie nie dokonuje zadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 20
Proszq o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokosci 1000 PLN

ODPTOwtEDi nr 20
Zamawiajqcy w powyZszym zakresie nie dokonuje 2adnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nT 21
Proszq o udostqpnienie wykazu spzetu elekronicznego oraz o zmiane rodzaju wato5ci z odtwotzeniowej na

rzeczywistq lub ksiqgowq brutto dla spzqtu eleKronicznego powy2ej 7 lat.

ODPOWIED2 nr 21
Zamawiajqcy informuje, i2 na tym etapie postepowania udostqpnienie wykaz6w sprzqtu eleKronicznego nie iest
moiliwe. Zamawiajqcy informuje, i2 po rozstrzygniqciu postqpowania wylonionemu wykonawcy na jego wniosek
udodepni takie wykazy.
JednoczeSnie zamawiajqcy informuje, iz zgodnie z zapisami Zalqcznika nr 1 do SIWZ punK 27: "W przypadku
szkody poszkodowany zobowiqzany jest pzedloiyi dokument ksiqgowy (wyciqg z ewidencji Srodk6w trwalych,
faKura zakupu) Iub inny potwierdzajQcy q/tul prawny do uiytkowania mienia."

ZamawiajEcy w zakresie powyiszego pytania nie dokonuje 2adnych zmian w SIwz.

PYTA IE nr 22
Proszq o podanie jednostkowych sum ubezpieczenia solar6w, instalacji solarnych, kolektor6w solarnych, instalaqi
fotowoltaicznych wraz z rokiem produkcji.

ODPTOWIEDi nr 22
ZamawiajQcy informuje, ii do ubezpieczenia zostaly zgloszone koleldory sloneczne w nastQpujqcych
lokalizacjach:



1) Srodowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku posiada 4 koleKory sloneczne zamontowane na dachu budynku
nr 3 (kotlownia) pod adresem: Lipniak 3, 16-402 Suwalki, zamontowane w 2OO4 r. o wartosci ksiqgowej brutto
\7 758,22 z, sE to 4 kolelcory (plaskie) o rozmiarach L,92 m2 ,

2) Zaklad AKywnosci Zawodowej SOWA w Lipniaku posiada 6 kolektor6w slonecznych (plaskich) o rozmiarach
7,92m2 kazdy zamontowanych na dachu budynku hostelowego - terapeutycznego (nr 5) pod adresem Lipniak 3,
16402 Suwalki. Kolektory byly zamontowane podczas budowy hostelu i sq czqSciq skladowq inwestycji, dlatego
ichwartosci nie da siq wyodrqbnii, zostaly wliczone do sumy ubezpieczenia tego budynku.

PYTANIE nr 23
Proszq o udostepnienie wykazu zbior6w i eksponat6w muzealnych.

ODPOWIEDi nr 23
Zamawiajqcy wyjasnia,2e ochronq obejmowane jest mienie zadeklarowane w wykazach mienia, a intencjq
Zamawiajqcego jest zapewnienie sobie moiliwosci objqcia ochronQ w ramach umowy ubezpieczenia tych kategorii
mienia, K6rych ZamawiajEcy dzisiaj nie posiada. Wskazujqc katalog obejmujqcy odpowiednie rodzaje mienia
pozostawia sobie prawo do objqcia ochronq w ramach umowy ubezpieczenia tych kategorii mienia, ld6rych dzisiaj
nie posiada. Kwestie ewentualnych doubezpieczef w tym zakresie regulowai bqdE odpowiednie dokumenty
ubezpieczeniowe. Przy czym wykonawca nie bqdzie m6gl odm6wii ochrony dla tych nowych kategorii mienia.

PYTANIE nr 24
PK 4.4 czq6ci III - OC - proszq o wykreslenie z zakresu ubezpieczenia.

ODPOWIEDZ nr 24
Zamawiajqcy wyraia zgodq nawykreslenie z zakresu ubezpieczenia w czqSci III Ubezpieczenie odpowiedzialno&i
cywilnej punktu 4.4. :"odpowiedzialnos6 cywilna za szkody wynikajqce z naruszenia d6br osobistych, z podlimitem
50 000,00 zl na jeden iwszystkie wypadki ubezpieczeniowe"

PYTANIE nr 25
PK 4.7 cz+f III OC - proszq o potwierdzenie, i2 ochrona nie dotyczy szk6d w Srodowisku w rozumieniu art. 6 pK
11 ustawy o zapobieganiu szkodom w Srodowisku iich naprawie, a takie koet6w dzialai zapobiegawczych
i naprawczych ponoszonych w trybie Vw ustawy oraz szk6d okeslonych w Dyrektywie 2004/35lWE Parlamentu
Europejskiego z 21.04.2004 r.

ODFOWIED, nr 25
ZamawiajEcy potwierdza, 2e zakres ochrony nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody z q ufu
odpowiedzialnosci ponoszonej na podstawie pzepisow stanowiqcych transpozycjQ Dyrektywy 2O04l35lWE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialnosci za Srodowisko w
odniesieniu do zapobiegania i zatadzania szkodom wyrzqdzonym Srodowisku naturalnemu, w tym w szczeg6lnosci
ustawy z dnia L3.04.2007 t. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie."

PYTANIE nT 26
Pkt 4.19 czq6d UI OC - proszq o zmniejszenie limitu do kwoty 100 000,00 PLN.

ODPOWIEDZ nr 26
Zamawiajqcy w powyzszym zakresie nie dokonuje 2adnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 27
PK 4.58 czqsc IU OC - proszq o zmniejszenie limitu do kwoty 100 000,00 PLN.

ODPoWIED' nr 27
Zamawiajqcy wyraZa zgode na zmniejszenie limitu do kwoty 250 000,00 zl w czq6ci III Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w punkcie 4.58.

PYTANIE nr 28
Proszq o wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu koni dla koszt6w zwiqzanych z utylizaqq zwlok w wysokosci
300,00 PLN.

ODPOWIED, nr 2a
Zamawiajqcy w powy2szym zakresie nie dokonuje iadnych zmian w SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ie odpowiedzi na pytania do tre6ci SIWZ staiq sie integralne czE6cil SIWZ
i bede wiqtqce pny skladaniu ofert.



W zwiQzku z ninieiszYmi wyia6nieniami do SIWZ nie pnewiduje sie przesuniecia terminu skladania
ofert.

6


