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Inowrocław, dnia 08.12.2017 r.

PYTANIA D0 SIWZ

Dotyczy: Przetarg na ,,UBEZPIECZENIE MAJĄTl(U I INNYCH INTERESÓW MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

KOMUNIKACYJNEGO SP. Z 0.0. W INOWROCŁAWIU"

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu

do toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

•

Czy Zamawiający planuje lub jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o
takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w

których takie inwestycje trwają lub są planowane.
•

Czy zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi (iloma, prosimy o wskazanie).

Jeżeli tak to czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu Ubezpieczenia dla tych budynków do
zakresu FLEXA.

Czy Zamawiający jest w posiadaniu budynków/budowli wyłączonych z eksploatacji? Jeśli tak, to proszę o wykaz
tego mienia z podaniem lokalizacji i sum ubezpieczenia, zabezpieczeń tych budynków oraz informacji czy są

podłączone media.
•

W

przypadku

posiadania

budynków

wyłączonych

z

eksploatacji

prosimy

przedstawienie

aktualnej

dokumentacji fotograficznej budynków nieużytkowanych oraz o podanie następujących informacji:

•

Czy w budynkach nieużytkowanych podłączone są media?

•

W jakich latach były przeprowadzone remontyw budynkach nieużytkowanych i jaki jest ich stan
techniczny?

•

Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach nieużytkowanych?

•

Czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?

•

Czy budynki nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak wjaki sposób?

•

Jakajest odległośćod budynków do osp lub psp?

•

Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?

•

Jakie zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?
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•

Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia AR wyłączone są szkody w wyniku zapadania lub
osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka.

•

Czy w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku wystąpiły podtopienia (z jakiej przyczyny?) Iub powódź?
Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie szkody się zdarzyły oraz wysokość wypłaconych

odszkodowań z tego tytułu.
•

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli przechowywania mienia w wysokości 50000,00 zł na jedno i

wszystko zdarzenia.
•

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej:

W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do:

•

zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego w celu
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się

bezskuteczne
dotyczy ponleslonych pQLwstąpieniuLi±n/padk± kosztów dzlałań mających na celu zapobleżenle szkodzie lub
zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Prosimy Zamawiającego o dokonanie zmiany wartości ubezpieczenia z odtworzeniowej na księgową brutto
dla budynków z załącznika nr s Lp: 1, 2,4,8,9.

•

Czyw budynkach z załącznika nrs

Lp: 1, 2,4,8,9 były przeprowadzane remontygeneralne,j.eżeli taktojakie i

kiedy?
•

Prosimyo podanie konstrukcji ścian, stropów, dachu i pokrycia dachowego dla budynku z załącznika nrs Lp:
7.

•

Czy zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia l9.12.2017?
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