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Elbląg, dnia 05.04.2014r.

Do Wykonawców

Wyjaśnienie nr 2 do treści SIWZ

W sprawie postępowania na usługi ubezpieczenie mienia Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu, nr
sprawy ZP-2/ZZM/U/2014.
Działając ma podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że Wykonawcy zwrócili się z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które należy uwzględnić przygotowując ofertę.
Pytania dotyczące: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

ubezpieczenia

Pytanie nr 1:
W odniesieniu do szkodowości prosimy o podanie liczby szkód, na jaki dzień została sporządzona szkodowość,
oraz przyczyn szkód.
Odpowiedź:
Dane dot. szkodowości zostały przygotowane przez poszczególnych Ubezpieczycieli – InterRisk TU
SA VIG oraz UNIQA TU SA z których wynika, że w okresie 2009-2011 zostało zgłoszonych 29 szkód,
w okresie 2011-2012 zostało zgłoszonych 13 szkód i 2012 – 2014 zostało zgłoszonych 12 szkód.
Główne przyczyny szkód to uszkodzenie pojazdów podczas koszenia traw.
Zawarte dane dot. szkodowości zostały przygotowane według stanu na dzień 17.03.2014 InterRisk TU SA i 18.03.2014r. - UNIQA TU SA.

Pytanie nr 2:
Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w
związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem
odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem,
odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód
powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem
wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności
związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym
ich przetwarzaniem.
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Pytanie nr 3:
Czy w dotychczas Zamawiający był ubezpieczony w zakresie analogicznym jak ten opisany w SIWZ
Odpowiedź:
Umowy ubezpieczenia zawierane przez Gminę Miasto Elbląg wraz z jednostkami organizacyjnymi
funkcjonuje od 20.04.2012r. na warunkach określonych w postepowaniu przetargowym nr ZP-DZP19/2012 ogłoszonym na okres od 20.04.2012r. do 19.04.2014r. Zakres ubezpieczenia wskazany w
SIWZ nie jest zakresem identycznym:
Zrezygnowano ze wspólnego ubezpieczenia pojazdów należących do Gminy Miasto Elbląg oraz
jednostek organizacyjnych wskazanych w pkt III SIWZ od pkt. 2 do pkt. 82.
Z przedmiotu ubezpieczenia w odniesieniu do polis zawartych na okres od 20.04.2012r. do
19.04.2014r. zostało wyłączone mienie i odpowiedzialność:
- Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida,
- Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu,
- Centrum Sztuki Galerii EL,
- Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu
- Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
W okresie od 01.06.2009r. do 31.05.2012r. umowy ubezpieczenia w zakresie opisanym w SIWZ
zawierane były w InterRisk TU SA VIG oraz w UNIQA TU SA na bazie obowiązujących OWU i
standardowych wysokościach franszyz redukcyjnych, integralnych oraz udziałach własnych.
Pytanie nr 4:
Jakie udziały własne, franszyzy dotychczas obowiązywały?
Odpowiedź:
Umowy ubezpieczenia zawierane przez Gminę Miasto Elbląg wraz z jednostkami organizacyjnymi
funkcjonuje od 20.04.2012r. na warunkach określonych w postepowaniu przetargowym nr ZP-DZP19/2012 ogłoszonym na okres od 20.04.2012r. do 19.04.2014r. W umowach ubezpieczenia
zawartych na ten okres brak jest udziałów własnych, franszyz redukcyjnych oraz franszyz
integralnych.
W okresie od 01.06.2009r. do 31.05.2012r. umowy ubezpieczenia w zakresie opisanym w SIWZ
zawierane były w InterRisk TU SA VIG oraz w UNIQA TU SA na bazie obowiązujących OWU i
standardowych wysokościach franszyz redukcyjnych, integralnych oraz udziałach własnych.
Pytanie nr 5:
W odniesieniu do OC pracodawcy prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 zł
lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do OC
pracodawcy w wysokości 200 000,00 zł.
Pytanie nr 6:
Z ilu najmowanych nieruchomości i rzeczy ruchomych korzysta Zamawiający? Jakie to są nieruchomości , rzeczy
ruchome i do jakich celów są wykorzystywane?
Odpowiedź:
Zamawiający nie korzysta z najmowanych rzeczy i nieruchomości.
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Pytanie nr 7:
W odniesieniu do OC podwykonawców prosimy o podanie:
- liczby podwykonawców,
- rodzaj zlecenia na wykonywanie prac przez podwykonawców (np.
każdorazowo inny podwykonawca)
- jaki procent prac wykonują podwykonawcy

czy jest to stały podwykonawca lub

Odpowiedź:
Pracami zlecanymi podwykonawcom jest utrzymanie części trawników w pasach drogowych oraz
prace pielęgnacyjne w obrębie drzew. Wykonawcom stawiany jest wymóg posiadania polisy OC.
Liczba podwykonawców 4,
Procent prac wykonywanych przez podwykonawców 5%.

Pytanie nr 8:
Prosimy o podanie rodzaj mienia przyjmowanego do przechowywania, oraz sposobu przechowywania
Odpowiedź:
Zamawiający nie przyjmuje do przechowywania i nie przechowuje mienia.

Pytanie nr 9:
W odniesieniu do „ odpowiedzialność za szkody wyrządzone z tytułu wszelkich zdarzeń związanych z
administrowaniem i utrzymaniem terenów zielonych i leśnych, dróg leśnych, parków miejskich, cmentarzy”
prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla
zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w odniesieniu do „ odpowiedzialność za
szkody wyrządzone z tytułu wszelkich zdarzeń związanych z administrowaniem i utrzymaniem
terenów zielonych i leśnych, dróg leśnych, parków miejskich, cmentarzy”.

Pytanie nr 10:
Prosimy o podanie liczby oraz rodzaju pojazdów nie posiadających (niepodlegających) obowiązkowemu
ubezpieczeniu posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że łączna liczba pojazdów niepodlegających obowiązkowemu
ubezpieczeniu posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosi 19 szt. Wszystkie te pojazdy posiadają
ważne umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. zawarte w InterRisk TU SA VIG do
19.04.2014r. Ponadto zgodnie z rozstrzygniętym postepowaniem przetargowym znak sprawy ZP1/ZZM/U/2014 umowy te będą kontynuowanej na kolejny okres ubezpieczenia w TUW TUW.
Obecnie Zamawiający nie posiada innych pojazdów poza wymienionymi poniżej, które nie posiadają
i niepodlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu posiadaczy pojazdów mechanicznych.
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Numer
rejestracyjny
B/N

Rodzaj
pojazdu
koparka

Rok
produkcji
1977

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

B/N
B/N
B/N
B/N
B/N
B/N
B/N
B/N
B/N
B/N

2004
2004
2004
2001
1986
1986
1985
2011
1977
2002

12
13
14
15
16
17
18
19

B/N
B/N
B/N
B/N
B/N
B/N
B/N
B/N

kosiarka
kosiarka
kosiarka
kosiarka
kosiarka
kosiarka
kosiarka
kosiarka
rębarka
kosiarka
ostrówek KT
162
kosiarka
kosiarka
kosiarka
kosiarka
kosiarka
kosiarka
przyczepa

Białoruś
ZTH 6125
021200143
RIDER 21
RIDER 21
RIDER 18
MF 70
MF 70
MF 70
MZ 28-T
BANDIT
VIEDENMANN

1987
2010
2009
2009
2009
2010
2010
2012

Ostrówek
kosiarka
RIDER
kosiarka
kosiarka
kosiarka
kosiarka
PRONAR

L.p.

Marka

Typ,
model
2621
6125
PRO FLEX
PRO FLEX
18

KT 162
Partner
PT26D
LZ 25
ZTH BZ34
PT26D
PT26D
T653

Pytanie nr 11:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zapisu: „odpowiedzialność za szkody spowodowane przez winę
umyślną pracownika”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:
Prosimy o potwierdzenie że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba że
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba
że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Pytanie nr 13:
Ilość i rodzaj zarządzanych nieruchomości (w tym te przekazane przez Miasto Elbląg)
Odpowiedź:
Zamawiający posiada w administrowaniu działki łącznej powierzchni 483,43 ha zgodnie z Tabela nr
1 stanowiącą załącznik wyjaśnienia nr 2.
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Pytanie nr 14:
Prosimy o sprecyzowanie jakie produkty są przez zamawiającego wprowadzane do obrotu (rozumiane jako rzecz
ruchoma) i jakie mają być objęte ochroną w ramach OC za Produkt , lub prosimy o wykreślenie z zakresu
ubezpieczenia takiej odpowiedzialności jeżeli zamawiający nie produkuje niczego
Odpowiedź:
Usługi utrzymania zieleni, sprzedaż materiału roślinnego, sprzedaż drewna.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
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