Kudowa Zdrój, dnia 11.07.2018

Identyfikator: PP/36/DA/U/2018

Odpowiedź na zapytanie do treści specyfikacji „ UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH
INTERESÓW PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH – CZĘŚĆ I ”

Park Narodowy Gór Stołowych jako Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania w
dniu zostały złożone zapytania. Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

1. Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem
powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu
nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1996 roku do dnia dzisiejszego?

TAK

NIE

2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi „tak”, proszę o wskazanie lokalizacji dotkniętych
ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu
nawalnego bądź osunięcia się ziemi. W jakiej wysokości zostały wypłacone odszkodowania
z tego tytułu.
3. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
które obejmują:
1) tereny między linią brzegu a wałem powodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy lub
przymuliska,

TAK

NIE

2) obszar pasa nadbrzeżnego w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001
r. (Dz. U. Nr. 115, poz. 1229 z późn. zm.) o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej,

TAK

NIE

3) strefę wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego
na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającej granice zasięgu wód
powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki
ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu
oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych,
dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej dokonuje podziału obszarów na:
a) wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość
gospodarczą lub kulturową,

TAK

NIE

b) obszary służące przepuszczeniu
bezpośredniego zagrożenia powodzią",

TAK

wód

powodziowych,

zwane

"obszarami

NIE

c) obszary potencjalnego zagrożenia powodzią ?

TAK

NIE

4. Jeżeli odpowiedź na któreś z powyższych pytań dotyczących zagrożenia powodziowego
jest pozytywna prosimy o wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi i podtopień
wskutek opadów atmosferycznych w wysokości 1 000 000,- PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia z franszyza redukcyjną dla powodzi i podtopień 10% wartości szkody min.
5.000,- PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
5. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
wszystkich budynków nieużytkowanych.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
6. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają
pozwolenie na użytkowane (zgodne z aktualnym przeznaczeniem budynków).
Odpowiedź: Tak.
7. Prosimy o informację czy w ramach zgłoszonego mienia są budynki przeznaczone do
rozbiórki (jeżeli tak to prosimy o obligatoryjne wyłączenie tych budynków oraz znajdującego
się w nim mienia z ochrony ubezpieczeniowej).
Odpowiedź: Zamawiający na tą chwilę nie zgłasza do ubezpieczenia budynków
przeznaczonych do rozbiórki.
8. Prosimy o informację czy zabezpieczenia pożarowe w obiektach budowlanych zgłoszonych
do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz czy
posiadają aktualne przeglądy.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o wyłączenie z zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wszystkich
budynków o konstrukcji drewnianej lub innej palnej z zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
10. Prosimy o wskazanie łącznej wartości solarów zainstalowanych na budynkach
Zamawiającego.
Odpowiedź: Łączna wartość solarów wynosi 171 903,61 zł
11. Prosimy o obligatoryjne wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
wszelkich szkód w skutek zapadania lub osuwania się ziemi powstałych w wyniku
działalności człowieka.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od
wszystkich ryzyk wszelkich szkód w skutek zapadania lub osuwania się ziemi powstałych w
wyniku działalności człowieka.
12. Prosimy o potwierdzenie że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje
się mienie na wysypiskach śmieci, w spalarniach odpadów lub w miejscach utylizacji
odpadów.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
13. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód estetycznych (graffiti) do 5 000,00
PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
14. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia mienia
zabytkowego w wysokości 50 000,00 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
15. Prosimy o wskazanie jaki produkt jest zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności.
Odpowiedź: Drewno, sprzedawane okolicznym tartakom, przedsiębiorcom, mieszkańcom,
zarówno na cele produkcyjne jak i na opał. Usługi turystyczne w postaci wstępu na trasy
turystyczne oraz świadczenie usług noclegowych. Świadczenie odpłatnych usług
edukacyjnych
16.Prosimy o wykreślenie z zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności pkt. 4.9 – koszty wycofania produktu z obrotu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakres ochrony ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności pkt. 4.9 – koszty wycofania
produktu z obrotu.
16. Prosimy o wyłączenie szkód powstałych w wyniku kradzieży w ramach ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w pkt. 4.14 – OC za szkody
powstałe w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych parkingach lub miejscach
parkingowych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód powstałych w wyniku
kradzieży w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności w pkt. 4.14 – OC za szkody powstałe w pojazdach pozostawionych na
nieodpłatnych parkingach lub miejscach parkingowych.
17.Prosimy i wyłączenie z zakresu klauzul obligatoryjnych klauzuli uznania stanu zabezpieczeń.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
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