Szczecin, dnia 24 listopada 2016 r.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotny warunków zamówienia.

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia
komunikacyjne Powiatu Pyrzyckiego”.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że od
wykonawców wpłynęły zapytania poniższej treści, w związku z czym udziela się wyjaśnień zgodnie z
poniższym i jednocześnie modyfikuje SIWZ.

Numer
pytania
1.
Treść pytania
1. Prosimy o informację czy na terenie Powiatu Pyrzyckiego którakolwiek ze zgłoszonych do
ubezpieczenia lokalizacji znajduje się na terenie zagrożonym ryzykiem powodzi i podtopień
wskutek opadów atmosferycznych?
Czy od 1996r. ryzyka takie wystąpiły na terenie Powiatu Pyrzyckiego?
Wyjaśnienie
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z posiadaną wiedzą ww. ryzyka nie wystąpiły na terenie
Powiatu Pyrzyckiego oraz lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenie nie znajdują się na takich
terenach.
2.

Treść pytania
2. Prosimy o informację czy Powiatu Pyrzycki posiada raport o stanie dróg?

Wyjaśnienie
Zarząd Dróg Powiatowych jest w posiadaniu podstawowego z 2014 oraz rozszerzonego (2013)
przeglądu dróg powiatowych, w którym zawarty jest stan techniczny dróg.
3.

Treść pytania
3. Prosimy o informację o obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących:
a) Częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na
bezpieczeństwo użytkowania dróg,
b) Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia,
c) Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenie dziur i stawiania znaków)
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Wyjaśnienie
Zamawiający wyjaśnia, iż przepisów wewnętrznych nie posiada, ale:
a) w dzienniku objazdu dróg odnotowuje się objazd wybranych odcinków dróg powiatowych raz
na 2 tygodnie,
b) staramy się niezwłocznie reagować na wszelkie bezpośrednie zagrożenia bezpieczeństwa w
ruchu drogowym,
c) na zgłoszenie np. dziur w drodze – w przypadku wystąpienia dogodnych warunków
atmosferycznych, wyboje niwelowane są niezwłocznie po otrzymanie zgłoszenia.
4.

Treść pytania
4. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia sieci energetycznych oraz sieci
telekomunikacyjnych znajdujących się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia
określonym w SIWZ

Wyjaśnienie
Zamawiający potwierdza powyższe.
5.

Treść pytania
5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód
wyrządzonych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Wyjaśnienie
Zamawiający potwierdza powyższe, z uwzględnieniem objęcia ochroną działalności w ramach
domów opieki społecznej.
6.

Treść pytania
6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi/nie nadzoruje lub nie będzie
prowadzić/nadzorować w najbliższych 3 latach:
- wysypiska
- składowiskiem odpadów
- sortowni

Wyjaśnienie
Zamawiający potwierdza powyższe
7.

Treść pytania
7. W związku z wyżej wymienionym przetargiem zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu
składania ofert co najmniej do dnia 30.11.2016r.- jest to czas niezbędny do właściwej oceny ryzyka i
przygotowania oferty

Wyjaśnienie
Na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, Zamawiający przedłuża
termin składania ofert na dzień 02.12.2016 r., godz. 12.00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o
godz. 12.15. Wobec powyższego, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy PZP zmianie ulega również
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treść Rozdziału XV pkt. 2 oraz 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Pytania od kolejnego Wykonawcy:
8.

Treść pytania
1. Wykonawca wnosi o zmianę terminu złożenia oferty na 02.12.2016 r.
Wyjaśnienie
Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi do pytania nr 7.

9.

Treść pytania
2. W związku z przesłanymi informacjami na temat szkodowości stanowiącymi załącznik nr 8 –
informacje o szkodowości Wykonawca prosi o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu mienia
od ognia i innych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej.
Wyjaśnienie
Zamawiający wyjaśnia, iż przyczyny szkód zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszych
wyjaśnień.

10.

Treść pytania
3. Wykonawca wnosi o przedstawienie zaświadczeń od dotychczasowych Ubezpieczycieli
dotyczących przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych za okres ostatnich 3 lat.
Wyjaśnienie
Zamawiający przedstawia otrzymane zaświadczenie – Załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień
SIWZ.

11.

Treść pytania
4. Wykonawca wnosi o zastąpienie klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
wskazanej w Części 1 w punkcie A.4, klauzulą o następującej treści:
5. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu znajdującym się w miejscu
innym niż miejsce ubezpieczenia określone w polisie pod następującymi warunkami:
a. W miejscu, do którego zostało przeniesione mienie spełnione są wymagania w zakresie
zabezpieczeń określone w OWU, przy czym stan zabezpieczeń nie może być gorszy niż w
miejscu ubezpieczenia określonym w umowie.
b. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w tym mieniu : 1.000.000,-zł
c. W terminie do 30 dni od daty przeniesienia mienia Ubezpieczający poinformuje o tym fakcie
Ubezpieczyciela określając jednocześnie adres, przedmiot ubezpieczenia i sumę ubezpieczenia
przeniesionego mienia.
d. W przypadku nie spełnienia warunku określonego w pkt. 3) ubezpieczyciel nie będzie ponosił
odpowiedzialności za szkody powstałe w przeniesionym mieniu po upływie 30 dni od daty jego
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przeniesienia.

Wyjaśnienie
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania powyższej klauzuli.
Pytania od kolejnego Wykonawcy:
12.

Treść pytania
1. Prosimy o informacje czy w dotychczasowym ubezpieczeniu autocasco i kradzieży
obowiązywały franszyzy/udziały własne? Jeśli tak to prosimy o podanie okresu obowiązywania,
rodzaju potrącenia i jego wysokości
Wyjaśnienie
Zamawiający wyjaśnia, iż w umowach ubezpieczenia AC (w tym od kradzieży) zawieranych od 1
stycznia 2014 r. nie ma zastosowania: udział własny, franszyza integralna, franszyza redukcyjna.

13.

Treść pytania
2. Czy Zamawiający dopuszcza wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem zużycia
eksploatacyjnego następujących części: ogumienia, akumulatorów, elementów ciernych układu
hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), elementy cierne układu sprzęgła (tarcza, dociski),
elementów układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy)?
Wyjaśnienie
Zamawiający potwierdza powyższe.

14.

Treść pytania
3. Prosimy o wskazanie pojazdów, które mają zostać objęte ubezpieczeniem w zakresie
ASSISTANCE oraz wprowadzenie ograniczenia w tym ryzyku do pojazdów wymienionych
poniżej:
1) samochody osobowe,
2) samochody ciężarowo-osobowe,
3) samochody specjalne kempingowe,
4) przyczepy specjalne kempingowe (bez świadczenia pojazdu zastępczego),
5) samochody ciężarowe o ile ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony,
6) motocykle,
7) przyczepy lekkie (bez świadczenia pojazdu zastępczego).
Wyjaśnienie
Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje objęcie ochroną w zakresie assistance w wariancie
bezskładkowym pojazdów wskazanych w załączniku nr 7 z ograniczeniem do pojazdów
następujących rodzajów:
1) samochody osobowe,
2) samochody ciężarowo-osobowe,
3) samochody specjalne kempingowe,
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4) przyczepy specjalne kempingowe (bez świadczenia pojazdu zastępczego),
5) samochody ciężarowe o ile ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony,
6) motocykle,
7) przyczepy lekkie (bez świadczenia pojazdu zastępczego).
15.

Treść pytania
4. Prosimy o modyfikację treści Postanowień dodatkowych (obligatoryjne) do ubezpieczeń
komunikacyjnych Klauzula zgłaszania szkód — ubezpieczenia autocasco poprzez usunięcie
zapisu:
,,Określony w stosownym OWU termin zgłoszenia szkody automatycznie przedłuża się do
pierwszego dnia roboczego, jaki następuje po terminie określonym w OWU)”
Wyjaśnienie
Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej modyfikacji treści SIWZ.

16.

Treść pytania
5. Prosimy o modyfikację treści Postanowień dodatkowych (obligatoryjne) do ubezpieczeń
komunikacyjnych Klauzula ratalna— wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne poprzez dodanie
zapisu:
,.Nie dotyczy szkody polegającą na kradzieży bądź całkowitym zniszczeniu przedmiotu
ubezpieczenia”
Wyjaśnienie
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza powyższe zapisy.

17.

Treść pytania
6. Prosimy o modyfikację treści Opisu przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie zapisu:
„Automatyczne objęcie ochroną pojazdów których przepadek orzeczono na rzecz Powiatu
Pyrzyckiego (z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu).”
Wyjaśnienie
Zamawiający wyjaśnia, iż zastępuje treść SIWZ podaną powyżej na poniższy zapis:
„Automatyczne objęcie ochroną pojazdów których przepadek orzeczono na rzecz Powiatu
Pyrzyckiego (z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu), pod warunkiem przesłania
wniosku w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania przez Zamawiającego
informacji o uprawomocnieniu się postanowienia sądu.”
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