Kąty Wrocławskie, dnia 20.06.2012 r.

ZP 271/33/2012

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kąty
Wrocławskie wraz z jednostkami organizacyjnymi

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu Zamawiającego
przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.

Pytanie 1 Prosimy o wskazanie lokalizacji o największej wartości z uwzględnieniem wartości
nieruchomości oraz mienia w niej się znajdującego. Prosimy o podanie wartości.
Odpowiedź 1 Nieruchomość o największej wartości to sala widowiskowo-sportowa w Kątach
Wrocławskich, ul. Brzozowa 4. Jej wartość to 15 289 482,03 zł. Wyposażanie ruchome sali stanowi
własność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i nie podlega ubezpieczeniu w niniejszym
postępowaniu.
Pytanie 1 Proszę o odpowiedz na pytania dotyczące zagrożeń powodziowych jak niżej:
Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku?
Odpowiedź
1 Wskazane do ubezpieczenia mienie nie jest narażone na ryzyko powodzi.
Na przestrzeni ostatnich 20 lat lokalizacje należące do Zamawiającego nie zostały dotknięte
powodzią.
Pytanie 2. 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,
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,
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,
b. obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, zwane "obszarami bezpośredniego
zagrożenia powodzią",
c. obszary potencjalnego zagrożenia powodzią ?
Odpowiedź 2 Ubezpieczane mienie nie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia
powodzią.
Pytanie 3 Proszę o odpowiedz na pytania dotyczące dróg: - ilość km dróg administrowanych przez
Gminę
Odpowiedź 3 Gmina zarządza drogami o łącznej długości 90,784 km.

Pytanie 4 Czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym
(jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)
Odpowiedź 4 Tak- jest zlecane podmiotom zewnętrznym. Nie wymagaliśmy do tej pory posiadania
polisy OC.
Pytanie 5 Proszę o infromację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:
a) częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na
bezpieczeństwo użytkowników dróg
Odpowiedź 5 a Objazdy kompleksowe odbywają się 2 razy w roku – wiosną i jesienią.
Objazdy na poszczególnych dróg odbywają się w sposób ciągły – w zależności od potrzeb. Każda
droga o nawierzchni twardej jest monitorowana średnio raz w miesiącu.
b) maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
Odpowiedź 5 b Maksymalny czas reakcji wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy – w zakresie
oznakowania zagrożenia.
c) sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)
Odpowiedź 5 c Dziury i ubytki w nawierzchni oznaczone są przez postawienie właściwego
oznakowania.
Jednocześnie informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

