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 DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak:7/ZP/p.n./ubezpieczenia/2014 Nr ogłoszenia w BZP: 225593-2014

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  7/ZP/p.n./ubezpieczenia/2014
Kompleksowe ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.  

Zamawiający  –  Zakład  Gospodarki  Lokalowej  w  Zamościu  Spółka  z  o.o.
działając  na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz. 907 z późn. zm. ) poniżej
informuje  o  pytaniach  dotyczących  wyjaśnień  treści  SIWZ  i  udzielanych  na  nie
odpowiedziach i dokonanych zmianach SIWZ :

Pytanie 1
Prosimy o podanie wartości PML

Odpowiedź:  PML zamyka się w przedziale 17 – 20 mln PLN.

Pytanie 2
Wnioskujemy w klauzuli szybkiej likwidacji szkód o wydłużenie terminu likwidacji do 3
dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu likwidacji do 3
dni w klauzuli szybkiej likwidacji szkód

Pytanie 3
Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli definicji śniegu i lodu o wprowadzenie limitu
na elementy konstrukcji dachu.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu na elementy
konstrukcji dachu w klauzuli definicji śniegu i lodu

Pytanie 4
Prosimy w informacji o wysokości szkód o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z wykazaniem wartości poszczególnych
szkód. Dotyczy ostatnich 3 lat.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia żądane informacje w postaci poniższej tabeli:



Pytanie 5

Prosimy  o  zaktualizowanie  podanej  szkodowości  o  poniższe  dane.  Stan  na
03.11.2014r

Odpowiedź: Zamawiający  przekazuje  informacje  podane  w  piśmie  Zakładu
Ubezpieczeń

Pytanie 6:

W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków jaki jest zakres ochrony ?
Ochrona całodobowa, czy zakres jest ograniczony do miejsca wykonywania pracy
przez skazanych i ewentualnie droga do i z miejsca wykonywanej pracy ?

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ poprzez zmianę
w części III SIWZ  ust.  I. Obligatoryjny zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący

10. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w pierwszej części tabeli
Zakres ubezpieczenia, który otrzymuje brzmienie:

Świadczenia podstawowe. Zakres ochrony ubezpieczeniowej ograniczony  wyłącznie
do wykonywania pracy zleconej  przez Zakład Gospodarki  Lokalowej  Sp. z o.o.  w
Zamościu oraz drogę do i z miejsca wykonywanej pracy. 



Pytanie 7:

W mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o wprowadzenie limitu dla
ryzyka katastrofa budowlana.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wprowadzenie  limitu  dla  ryzyka
katastrofy budowlanej w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona. 

Zamawiający  informuje,  że  wprowadzone  zmiany  obowiązują  wszystkich
Wykonawców.

       Zamawiający

      Prezes Zarządu 
     Stanisław Koziej
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