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Pisz, dnia 25 października 2016r.
Or.272.2.45.2016

ZAPYTANIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Powiat Piski informuje, iż w dniu 25 października 2016 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści
zapytania ofertowego dot. Ubezpieczenia mienia Powiatu piskiego, o następującej treści:
Pytanie 1:
Czy w ostatnich 20 latach na terenie Gminy wystąpiły powodzie lub podtopienia oraz czy lokalizacje zgłoszone do
ubezpieczenia uległy w tym czasie szkodom powodziowym lub podtopieniowym?
Odpowiedź na pytanie 1:
Na terenie Powiatu nie wystąpiły powodzie i podtopienia.
Pytanie 2:
Proszę o potwierdzenie, że wśród zgłoszonego do ubezpieczenia nie ma przepustów i mostów drogowych, tuneli, przejść
nad i pod torami, a także że nie jest planowana taka inwestycja w roku ubezpieczeniowym,
Odpowiedź na pytanie 2:
W Programie Ubezpieczeń – OC Zarządcy Dróg Publicznych Zamawiający podał ogólną długość dróg
podlegających ubezpieczeniu, tj. 469,261 km. Składową tej długości są mosty w ilości 24 (w tym 1 wiadukt kolejowy)
i 140 przepustów. Konstrukcje te są integralną częścią drogi. W przyszłym roku na przebudowywanych odcinakach
dróg zostanie przebudowanych kilka przepustów. W zależności od posiadanych środków finansowych przystąpimy
do przebudowy kolejnych przepustów o najbardziej zagrożonej konstrukcji.
Pytanie 3:
Czy i kiedy planowane są – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
a/ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku hotelowym (stan – zły)
b/ remont dachu stodoły (stan – zły)
a także czy z powodu złego stanu w/w elementów wystąpiły szkody w w/w budynkach,
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający informuje, iż nie jest planowana wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku hotelowym
(budynek nieużytkowany) oraz remont dachu stodoły.
Do czasu obecnego nie wystąpiły w powyższych budynkach szkody.
Pytanie 4:
Proszę o odstąpienie od włączenia przezornej sumy ubezpieczenia w kwocie 500.000 zł, jeśli oferta nie będzie
rozpatrywana bez uwzględnienia przezornej sumy ubezpieczenia, to proszę o obniżenie tej kwoty do 200.000 zł,
Odpowiedź na pytanie 4:
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie i nie wyraża zgody na obniżenie limitu do 200 000,00 zł.
Pytanie 5:
Proszę o podanie rocznego budżetu Gminy (wszystkich jednostek),
Odpowiedź na pytanie 5:
Starostwo Powiatowe w Piszu – 13.331.680 zł
I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu- 1 945 473,00 zł
Muzeum K.I. Gałczyńskiego- 470 105,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr Władysława Klementowskiego- 2 739 773,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- 2 060 236,00 zł
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy- 725 252,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy- 2 612 566,00 zł
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu- 1 020 868,00 zł
Powiatowy Zarząd Dróg- 11 102 707,00 zł
Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie- 3 872 516,00 zł
Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego- 574 145,00 zł
Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej- 1 931 166,00 zł
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- 957 268,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu- 1 136 329,00 zł
Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną- 6 285 138,00 zł
Pytanie 6:
Ile imprez planowanych jest w ciągu roku,
Odpowiedź na pytanie 6:
Zamawiający podaje szacunkowe ilości imprez, natomiast ich ilość i charakter imprez może jeszcze ulec zmianie,
natomiast na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze o tym wiedzy.
- I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu- szacunkowa ilość w ciągu roku- 2, rodzaj
imprezy: zawody sportowe i spotkania okolicznościowe
- Muzeum K.I. Gałczyńskiego- szacunkowa ilość w ciągu roku- 4, rodzaj imprezy: Spotkania/ Genius loci, opowieści
o pisarzach
- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy- szacunkowa ilość imprez w ciągu roku- 5, rodzaj imprezy: regaty
żeglarskie, zawody pływackie, konkurs piosenki żeglarskiej, zawody na ergometrze, zawody kajakarskie
- Starostwo Powiatowe- szacunkowa ilość imprez – 2, rodzaj imprezy: impreza kulturalna
- Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie- szacunkowa ilość imprez: 4, rodzaj imprezy:
zawody sportowe, pilarzy, studniówka, Festiwal Kultury Łowieckiej
Pytanie 7:
Czy pokazy ogni sztucznych prowadzone są przez podmioty zajmujące się taką działalności profesjonalnie,
Odpowiedź na pytanie 7:
Zamawiający organizując imprezy z pokazem sztucznych ogni zleca przeprowadzenie pokazu firmie
specjalistycznej.
Pytanie 8:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi/nie nadzoruje lub nie będzie prowadzić/nadzorować w najbliższym
roku wysypiskiem /składowiskiem odpadów.
Jeśli składowisko odpadów jest lub będzie prowadzone/nadzorowane, to prosimy o podanie rodzaju odpadów – według
poniższego wykazu
19 13 07* odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje niebezpieczne
19 13 08 odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje inne niż
wymienione w 19 13 07
20 ODPADY KOMUNALNE (odpady
gospodarstw domowych i podobne handlowe, przemysłowe
i instytucjonalne odpady) łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 frakcje selektywnie gromadzone (wyjątek 15 01)
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne i stołówkowe ulegające biodegradacji
20 01 10 ubrania
20 01 11 wyroby włókiennicze
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15* alkalia
20 01 17* Fotochemikalia
20 01 19* Pestycydy
20 01 21* świetlówki i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* zużyte urządzenia zawierające chlorofluorowęglowodory
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* farby, tusze, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tusze, kleje i żywice inne niż te wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
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20 01 30 detergenty inne niż te wymienione w 20 01 29
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne niż te wymienione w 20 01 31
20 01 33* baterie i akumulatory objęte w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 i niesortowalne baterie i akumulatory
zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż te wymienione w 20 01 33
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 tworzywo sztuczne
20 01 40 metal
20 01 41 odpady powstałe z czyszczenia kominów
20 01 99 inne niewymienione frakcje
20 02 odpady z ogrodów i parków (włączając odpady cmentarne)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i kamienie
20 02 03 pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji
20 03 pozostałe odpady komunalne
20 03 01 mieszane odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 pozostałości po czyszczeniu ulic
Odpowiedź na pytanie 8:
Powiat Piski nie posiada i nie nadzoruje żadnym wysypiskiem śmieci.
Pytanie 9:
Jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy są przewidziane na rok bieżący?
Ponadto prosimy o włączenie do zakresu zapisów:
Zamawiający jest obowiązany do:
- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa drogowego, za który
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania
gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.
Odpowiedź na pytanie 9:
Stan dróg:
Wg oceny wynikającej z rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych dróg posiadamy drogi w stanie "bardzo
dobrym", "dobrym" i "dostatecznym".
Prowadzone ostatnie remonty
Remonty dróg prowadzone są od momentu ustania uwarunkowań zimowych do pierwszych opadów śniegu. W
okresie wczesnowiosennym rozpoczynamy remonty cząstkowe dróg bitumicznych (uzupełnianie wykruszeń, t.zw.
łatanie dziur) i kontynuujemy tę czynność nieprzerwanie do późnej jesieni. Na niektórych drogach remont
cząstkowy powtarzany jest trzy a nawet czterokrotnie. Profilowanie dróg gruntowych wykonujemy przez cały rok,
w zależności od potrzeb. Ponadto corocznie wykonujemy przebudowy dróg polegające na polepszeniu standardów
technicznych i zwiększeniu optymalnych parametrów drogi. W br przebudowaliśmy drogę nr 1863N (od DK nr 16 Rostki Skomackie). Przebudowa polegała na poszerzeniu do 5,5 m oraz zamianie nawierzchni z gruntowej na
bitumiczną. położyliśmy warstwę ścieralną w miejscowości Zdory dr nr 1688N. Przebudowaliśmy drogę nr 1867N
na odcinku ok 3,2 km. obecnie trwa przebudowa dr nr 1676N - Zalesie i dr nr 1864N - Monety. Przygotowujemy się
do przebudowy dr nr 4634N ul Okopowej w Piszu.Wykonaliśmy przebudowę chodników na ul. Polnej w Orzyszu.
Wymieniliśmy wiele m 2 powierzchni uszkodzonych chodników. Przebudowaliśmy kilka przepustów. Wykonaliśmy
podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg bitumicznych emulsją asfaltową i żwirami kruszonymi: Dr nr 1702N ok 3,5 km, dr nr 1690N - ok 2,5 km, dr nr 1648N -ok. 5,3 km, dr nr 1660N -ok 1,7 km i dr nr 1871N - ok 1,9 km.
Ponadto wykonaliśmy wiele innych prac utrzymaniowych i remontowych zwiększających bezpieczeństwo na
naszych drogach.
Przewidziane na rok 2017 remonty dróg

Znak sprawy: Or.272.2.45.2016

W 2017 r dysponując podobnym budżetem przewidujemy działania w podobnym zakresie. Największą inwestycją
do której się przygotowujemy będzie przebudowa dr nr 1849N - od DK nr 16 - Nowe Guty - do DK nr 63 (7,0 km).
Przewidujemy wyminę nawierzchni z brukowcowej na bitumiczną dr nr 1865N w miejscowości Ogródek - ok 0,5
km. W planie jest przebudowa dr nr 1777N Wejsuny - Wierzba oraz przebudowa trzech skrzyżowań
w miejscowościach: Konopki, Orłowo i Wojnowo. Przewidujemy wykonanie podwójnego powierzchniowego
utrwalenia na czterech drogach o łącznej długości ok. 10,5 km). Przewidujemy przebudowę chodników na kilku
ulicach w Piszu, Orzyszu i w Białej Piskiej. Na bieżąco wykonujemy dokumentacje techniczne dotyczące
przebudowy dróg i obiektów mostowych, które są niezbędnym elementem procesu remontów i przebudów.
W podobnym zakresie co w 2016 r. przewidujemy działania dotyczące likwidacji wykruszeń w nawierzchniach
bitumicznych i profilowania dróg gruntowych. Należy pamiętać, że jak co roku prowadzimy profilaktyczną wycinkę
drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowemu (ok 150 - 200 drzew) oraz wykonujemy prześwietlanie
koron drzew, polegające na usuwaniu gałęzi suchych, nadłamanych i chorych (ok 500 - 700 drzew).
Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie zapisów poniższych:
- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa drogowego, za
który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania
gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.
Zamawiający nie prowadzi dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia. Takie miejsca nie zostały
zidentyfikowane.
Prowadzimy dokumentacje zgłoszeń wynikających z konkretnych zdarzeń wypadkowych. Nie są one
zidentyfikowane jako miejsca potencjalnych zagrożeń, bowiem wypadki zostały zaliczone do zdarzeń losowych
wynikających z zachowania poszkodowanych bądź z technicznych usterek konstrukcji drogi, które natychmiast
staraliśmy się usunąć. Rozumiem, że określone "miejsce zagrożenia" powinno wynikać z przyczyn od nas
niezależnych. Idąc tym tokiem rozumowania, można wnioskować, że każde wzniesienie, każdy zakręt, każde
skrzyżowanie (itp) jest miejscem potencjalnego zagrożenia, ale temu służą znaki drogowe i przepisy ruchu
drogowego.
Pytanie 10:
Czy jest prowadzony przez Klienta parking.
W przypadku prowadzenia parkingu, proszę o podanie: czy jest to parking strzeżony, liczby miejsc postojowych oraz
informacji czy spełnia poniższe warunki:
1) posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,
2) posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozorująca widzi cały teren parkingu,
3) jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego pojazdu z pomieszczenia dozoru,
4) posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (telefon / nadajnik znajduje się w pomieszczeniu dozoru),
5) posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd i wyjazd z parkingu; urządzenie blokujące
powinno być otwierane, podnoszone lub opuszczane tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu; a wyjazd z
parkingu może się odbyć po wydaniu pojazdu przez osobę dozorującą parking.
Odpowiedź na pytanie 10:
Nie.
Pytanie 11:
Czy do zadań Gminy należy dowóz dzieci do szkoły.
Odpowiedź na pytanie 11:
Zapewnienie dowozu dzieci do szkół to zadanie Gmin. Zapytanie ofertowe dotyczy Powiatu, którego to nie dotyczy.
Pytanie 12:
Proszę o podanie przebiegu ubezpieczeń w latach 2012-2013, z podziałem na rodzaje ubezpieczeń, przyczyny szkód i
wypłacone odszkodowania,

Odpowiedź na pytanie 12:
Poniżej wykaz przebiegu ubezpieczeń w latach 2012-2013:
Data szkody

Suma wypłaconych
odszkodowań

Ryzyko

Jednostka
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23.04.2012

3 260,67 zł

Autocasco

Powiatowy Zarząd Dróg

03.07.2012

1 175,00 zł

Zalanie

Zespół Szkół Leśnych

27.08.2012

2 006,00 zł

OC Drogi/ uszkodzona szyba

Powiatowy Zarząd Dróg

25.10.2012

475,00 zł

OC Drogi/ uszkodzenie opony na drodze

Powiatowy Zarząd Dróg

12.12.2012

1 613,00 zł

Autocasco/uszkodzenie przedniego zderzaka

Ośrodek SzkolnoWychowawczy

11.12.2012

7 295,28 zł

Autocasco/ uszkodzenie pojazdu na drodze

Starostwo Powiatowe

20.12.2012

1 753,00 zł

Autocasco

Powiatowy Zarząd Dróg

21.02.2012

754,00 zł

OC ogólne/uszkodzenie ogrodzenia stadionu

Starostwo Powiatowe

21.06.2013

160,00 zł

Elektronika/ uszkodzenie przełącznicy
zabezpieczającej linię wskutek wyładowań

Powiatowy Zarząd Dróg

16.07.2013

6 333,81 zł

AC/zniszczenie równiarki wskutek pożaru

Powiatowy Zarząd Dróg

łącznie

24 825,76 zł

Pytanie 13:
Czy są zgłoszone szkody, za które jeszcze nie wypłacono odszkodowania, jeśli tak, to proszę o podanie liczby szkód
w poszczególnych ryzykach i kwoty rezerwy.
Odpowiedź na pytanie 13:
Poniżej wykaz szkód zgłoszonych, a jeszcze nie wypłaconych:
REZERWY:

2014
2015
2016

5 100,00 zł
11 848,13 zł
brak
1 799,00 zł

OC dróg
OC dróg
OC dróg

STAROSTA PISKI
/-/ mgr Andrzej Nowicki

