WYKONAWCA A
1. Prosimy o informację czy w ostatnich 10 latach na terenie wystąpiła powódź oraz czy
lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia uległy kiedykolwiek szkodom powodziowym.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załącza arkusze oceny ryzyka dla mienia włączanego
do ubezpieczenia z poszczególnych jednostek organizacyjnych. Arkusze oceny ryzyka
zawierają odpowiedzi na przedmiotowe pytanie. Niemniej jednak oferent musi wziąć pod
uwagę, iż mogą istnieć sytuacje, o których nie jest wiadomo Zamawiającemu, a które Oferent
powinien wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zaistnienia konkretnego zdarzenia.
2. Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje wysypiskiem śmieci
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada punkt selektywnej zbiórki odpadów,
natomiast nie posiada wysypiska śmieci, sortowni śmieci.
3. Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje cmentarzem.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż jest właścicielem i zarządcą cmentarzy.

4. Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na terenie zalewowym.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załącza arkusze oceny ryzyka dla mienia włączanego
do ubezpieczenia z poszczególnych jednostek organizacyjnych. Arkusze oceny ryzyka
zawierają odpowiedzi na przedmiotowe pytanie. Niemniej jednak oferent musi wziąć pod
uwagę, iż mogą istnieć sytuacje, o których nie jest wiadomo Zamawiającemu, a które Oferent
powinien wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zaistnienia konkretnego zdarzenia.
5. Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak
to proszę o wskazanie które to budynki.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków objętych
nadzorem konserwatora zabytków.
6. Prosimy o informacje czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są
budynki, które w chwili obecnej są nieeksploatowane. Prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załącza arkusze oceny ryzyka dla mienia włączanego
do ubezpieczenia z poszczególnych jednostek organizacyjnych. Arkusze oceny ryzyka
zawierają odpowiedzi na przedmiotowe pytanie. Niemniej jednak oferent musi wziąć pod
uwagę, iż mogą istnieć sytuacje, o których nie jest wiadomo Zamawiającemu, a które Oferent
powinien wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zaistnienia konkretnego zdarzenia.
7. Prosimy o informację czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są
budynki, które są planowane do wyłączenia z użytkowania. Jeżeli tak to prosimy o ich
wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z
użytkowania. Jednakże ze względu na długi okres umowy Zamawiający nie może wykluczyć,
że nie dojdzie do sytuacji wyłączenia budynku z eksploatacji. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że załącza arkusze oceny ryzyka dla mienia włączanego do ubezpieczenia z
poszczególnych jednostek organizacyjnych. Arkusze oceny ryzyka zawierają odpowiedzi na
przedmiotowe pytanie. Niemniej jednak oferent musi wziąć pod uwagę, iż mogą istnieć
sytuacje, o których nie jest wiadomo Zamawiającemu, a które Oferent powinien wziąć pod
uwagę oceniając ryzyko zaistnienia konkretnego zdarzenia.
8. Prosimy o informację jak często przeprowadzane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni
i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg.
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż, przeglądy dróg publicznych są przeprowadzane
zgodnie z ustawą dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym. Nie mamy natomiast
obowiązku przeprowadzania przeglądów dróg wewnętrznych
9. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone w wyniku przeprowadzonych imprez, również imprez masowych,
spełniających kryteria określone w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, jak
również imprez organizowanych przy współudziale Urzędu Miejskiego, imprez
organizowanych przez gminne jednostki organizacyjne. Zakres ubezpieczenia obejmuje
pokaz sztucznych ogni/fajerwerków oraz oraz imprez z użyciem materiałów wybuchowychpod warunkiem iż imprezy są przeprowadzane przez Firmy do tego uprawnione?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §4 ust.1 pkt 5) ppkt f. wzoru umowy oraz w
zapisach opisu przedmiotu zamówienia odnoszących się do przedmiotowego zapisu wzoru
umowy na następujący:
f. włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w wyniku
przeprowadzania imprez, również imprez masowych, z wyłączeniem imprez
masowych, spełniających kryteria określone w ustawie o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 611 z późn. zm.), jak również imprez
organizowanych przy współudziale Urzędu Miejskiego, imprez organizowanych przez
gminne jednostki organizacyjne (w szczególności placówki oświatowe, w związku
wynajmem sal gimnastycznych, klasowych lub innych pomieszczeń w celu organizacji
zabaw, kiermaszów, festynów, itp.). Zakres ubezpieczenia obejmuje pokaz sztucznych
ogni/fajerwerków oraz imprez z użyciem materiałów wybuchowych pod warunkiem iż
pokazy oraz imprezy z użyciem materiałów wybuchowych są przeprowadzane przez
firmy do tego uprawnione. Sublimit 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
każdym okresie ubezpieczenia.
10. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie zakresu ubezpieczenia szyb zakres
terytorialny Europa ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na likwidację ewentualnych szkód w szybach
pojazdów z ryzyka auto casco.

11. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie sumy ubezpieczenia szyb do 3 000 zł?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie sumy ubezpieczenia w zakresie
szyb w pojazdach do 3 000,00zł.
12. Zwracamy się z prośbą o podanie Liczy osób w ubezpieczeniu bezimiennym członków
OSP?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dotychczasowe polisy w zakresie bezimiennym
członków ochotniczych straży pożarnych (OSP) kalkulowane były na jednostkę OSP. Ilość
jednostek OSP wynosi 6. Zamawiający informuje, iż może dochodzić do rotacji i zmiany liczby
członków OSP w zakresie bezimiennym.
Liczba członków OSP-170 osób
13. Zwracamy się z prośbą o podanie liczy osób w ubezpieczeniu bezimiennym
młodzieżowych drużyn pożarniczych?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dotychczasowe polisy w zakresie bezimiennym
członków młodzieżowych drużyn pożarniczych (MDP) kalkulowane były na jednostkę OSP
przy której działa MDP. Ilość jednostek OSP wynosi 6. Zamawiający informuje, iż może
dochodzić do rotacji i zmiany liczby członków MDP w zakresie bezimiennym.
Liczba członków MDP- 116 osób
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