Frombork, 5.06.2018r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:

Przetargu

nieograniczonego

na

ubezpieczenie mienia

i

odpowiedzialności

Zamawiającego – Gminy Frombork
Numer ogłoszenia: 564643-N-2018 z dnia 28-05-2018r.
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
1. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji i w złym stanie technicznym?
Jeśli tak prosimy o następujące informacje:
b) czy budynki są ogrodzone, dozorowane, w jaki sposób
c) czy są bieżąco konserwowane wszystkie instalacje
d) czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania
e) czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków
f) od kiedy Zamawiający się w posiadaniu budynku nieużytkowanego oraz od kiedy budynek
jest nieużytkowany
g) jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych
h) co Zamawiający zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi
i) czy Zamawiający dysponuje zdjęciami budynków wyłączonych z eksploatacji/złym stanie
technicznym? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.
Odp.: Żaden z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie jest wyłączony z eksploatacji.
Stan techniczny budynków zgodnie z tabelą w Załączniku nr 6.
2. Odnośnie budynków nieużytkowanych prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony
tych budynków, lub objęcia ich ochroną w zakresie FLEXA.
Odp.: Nie dotyczy.
3. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia objęte są budynki przeznaczone do
remontu lub rozbiórki?
Odp.: Obecnie trwa remont w budynku Przedszkola.
4. Czy Zamawiający dysponuje zdjęciami budynków przeznaczonych do rozbiórki, remontu?
Jeśli tak prosimy o udostępnienie.
Odp.: Nie dotyczy.
5. W przypadku posiadania przez Zamawiającego budynków przeznaczonych do rozbiórki
prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tych budynków.
Odp.: Nie dotyczy.
6. Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje wyłączyć z
eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak to które i jaka jest ich wartość.
Odp.: Nie.
7. Prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powódź, zalanie w
wysokości 10% wartości szkody min. 500 pln.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Czy na terenie ubezpieczanego powiatu w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub
podtopienie?
Odp.: Na terenie Gminy w ciągu ostatnich 20 lat nie występowały powodzie.
9. W przypadku wystąpienia szkód powodziowych prosimy o podanie ich ilości, wielkości
wypłat.
Odp.: Nie dotyczy.
10. Prosimy
o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objecie ochroną
ubezpieczeniową ryzyk związanych z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem
wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu.
Odp.: Gmina posiada i administruje zamkniętym, zrekultywowanym, nieeksploatowanym
składowiskiem odpadów.
11. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i
nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej,
badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.
Odp.: Zamawiający potwierdza.
12. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony odpowiedzialności cywilnej nie będzie
obejmował organizacji imprez związanych ze sportami ekstremalnymi w tym motorowymi,
motorowodnymi i lotniczymi;
Odp.: Zamawiający potwierdza.
13. Prosimy o potwierdzenie, że limit 500 000,00 zł dla szkód spowodowanych podtopieniem
także dotyczy szkód spowodowanych powodzią. Jeżeli nie to prosimy o wprowadzenie
limitu 500.000,00zł na szkody spowodowane powodzią.
Odp.: Zamawiający nie potwierdza. Limit 500 000,00 zł dotyczy podtopień. Zamawiający
wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 3 000 000,00 zł na ryzyko powodzi.
14. Czy występowały szkody spowodowane powodzią w latach: 1997 i 2010?
Odp.: Nie.
15. Czy budynki wskazane w wykazie znajdują się w strefie powodziowej?
Odp.: Pytanie jest nieprecyzyjne. W strefie zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie raz
na 100 lat znajdują się budynki przy ul. Portowej – poz. 14, 30 i 32 wykazu mienia
Zamawiającego w zakładce budynki. Szczegółowe dane dot. zagrożenia powodzią są dostępne
na stronie http://mapy.isok.gov.pl
16. Czy występowały szkody spowodowane osuwiskami?
Odp.: Nie.
17. Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia
przepisy p.poż.?
Odp.: Tak.
18. Prosimy o informację, czy występują budynki z płyt warstwowych? Prosimy wskazać które.
Odp.: Nie.

