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Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń 

komunikacyjnych dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych, znak sprawy 

ZP.271.1.4.ORG.2019.EK 

WYJAŚNIENIA  I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dalej 

w treści jako ,,ustawa Pzp’’, poniżej przekazuje treść pytań Wykonawcy w przedmiocie postanowień 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej w treści jako ,,SIWZ’’ wraz z 

odpowiedziami. 

I. Część 1 Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów 

mechanicznych dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych 

Ubezpieczenie mienia 

 

Pytanie nr 1  

Odnośnie klauzuli automatycznego pokrycia (A, B, D, E)  prosimy o wprowadzenie limitu  

w wysokości 2 000 000 zł ale nie więcej niż 20 % łącznej wartości zgłoszonej  

do ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o podanie informacji jakie mienia znajduje się w pomieszczeniach położonych poniżej 

poziomu gruntu.  

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie wskazać dokładnie mienia znajdującego się  

w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu, gdyż są to pomieszczenia magazynowe lub piwnice, 

gdzie przechowywane jest po pierwsze nieużywane,  jak również nowo zakupione (zapasowe) 

wyposażenie typu meble, a po drugie istnieje duża rotacja przechowywanych w tych pomieszczeniach 

przedmiotów. Dodatkowo w pomieszczeniach tych przechowywana jest dokumentacja archiwalna 

Gminy (archiwa zakładowe) jak również sprzęt nagłośnieniowy i wyposażenie wykorzystywane 

podczas posiedzeń Komisji i Sesji Rady Miasta. 

 

ZP.271.1.2.4.ORG.2019.EK 

 

 

Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego 
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Pytanie nr 3 

Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie wymogi  

w zakresie bezpieczeństwa  przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami prawa.  

 

Odpowiedź:   

Zamawiający potwierdza, że wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie 

bezpieczeństwa  przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Pytanie nr 4 

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację: 

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich 

ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie 

różnic; 

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi 

negatywnej, prosimy o wskazanie różnic; 

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego  

w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich 

wskazanie. 

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia.  

 

Odpowiedź:   

Zamawiający  w  okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelka dokumentacja przetargowa z poprzedniego 

postępowania znajduje się pod adresem:  http://archiwumbip.milanowek.pl/2653,274 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki 

wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba 

że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 6 

Wnosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia 

a) nie jest wyłączone z eksploatacji 

b) nie jest w złym lub awaryjnym stanie technicznym 

W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie mienia nie spełniającego ww. warunków 

 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie jest wyłączone z eksploatacji 

ani nie jest w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia  

w okresie ostatnich 25 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat 

wysokości poniesionych strat. 

http://archiwumbip.milanowek.pl/2653,274
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W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka 

powodzi w wysokości 400 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

 

Odpowiedź   

Zamawiający informuje, że w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie 

ostatnich 25 lat nie wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. 

 

II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 

 

Pytanie nr 1 

W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający  w  

okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic 

w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie. 

Odpowiedź:   

Zamawiający  w  okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelka dokumentacja przetargowa z poprzedniego 

postępowania znajduje się pod adresem:  http://archiwumbip.milanowek.pl/2653,274    

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje   szkód 

powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także 

udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje   szkód 

powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także 

udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Pytanie nr 3 

W odniesieniu do OC z tytułu organizowania imprez niemasowych prosimy o: 

a) przedstawienie wykazu planowanych imprez 

b) potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, 

lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości.  

c) czy planowane są pokazy sztucznych ogni, jeśli tak to prosimy o wprowadzenie dodatkowego 

zapisu:  „ … z włączeniem szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni, pod warunkiem, 

że  pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich 

pokazów.” 

Odpowiedź   

W odniesieniu do OC z tytułu organizowania imprez niemasowych: 

a) Zamawiający przedstawia wykaz planowanych imprez: 

 228. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go maja  

 75 Rocznica tragicznej śmierci oficerów AK ul. Krakowska 28 lipca 2019 r. 

 75. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego – 01.08.2019 r.  

 75. Rocznica AK Lasek Pondra – 11.08.2019 r.  

 80. Rocznica Powstania Służby Zwycięstwu Polski  – 27.09.2019 r.  

 80. Rocznica Wybuchu II WŚ – 01.09.2019 r.  

 101. Rocznica Odzyskania Niepodległości – 11.11.2019 r.  

http://archiwumbip.milanowek.pl/2653,274
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b) Zamawiający potwierdza, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, 

motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej 

prędkości.  

c) Zamawiający informuje, że nie są planowane pokazy sztucznych ogni. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki 

wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba 

że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź:   

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 

wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z 

sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 

przetwarzaniem. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 

wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej 

z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 

przetwarzaniem. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o informację na jaki dzień jest podana szkodowość. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że szkodowość jest podana na dzień: 19.11.2018 – TUW TUW i 12.12.2018 

r. – InterRisk. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody  

z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia  

działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, 

motorowodnych,  lotniczych.  

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody  

z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności 

sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych,  lotniczych. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 

organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej 

i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka 

uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą 

zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na 

nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka 



 

5 
 

 
Przygotowała: Joanna Sierpińska 
Zespół ds. Zamówień Publicznych 
tel. 22 758 30 61 wew. 109 
przetargi@milanowek.pl 

Urząd Miasta Milanówka  
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20 
www.milanowek.pl | miasto@milanowek.pl 

 

wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, 

canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody  

z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności 

sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego 

ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną 

zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie  

ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie  

z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane  

na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 

 

Pytanie nr 9 

Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami…  prosimy  

o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz 

remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? 

Odpowiedź   

Zamawiający informuje, że w nawiązaniu do pytania o stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia 

odcinków w załączeniu przesyła link do dokumentu https://milanowek.pl/bip/menu-

przedmiotowe/infrastruktura/stan-techniczny-drog/stan-techniczny-drog-2018/11728-analiza-

statystyczna-drog-kryteria-milanowek-2018 

Fundusz remontowy w roku ubiegłym wynosił 2.937.963,17 zł. 

W chwili obecnej Zamawiający znajduje się na etapie planowania dotacji przeznaczonej na 

utrzymanie dróg, która musi zostać zatwierdzona przez Radę Miasta Milanówka. 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres 

ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności 

ubezpieczonego. 

Odpowiedź:   

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności   cywilnej zakres 

ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności 

ubezpieczonego. 

 

Pytanie nr 11 

Prosimy o wyłączenie z zakresy ubezpieczenia szkód wskutek przeniesienia chorób zakaźnych  

i zakażeń. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności.  

Odpowiedź:   

Zamawiający wyłączy z zakresu ubezpieczenia szkody wskutek przeniesienia chorób zakaźnych  

i zakażeń. 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o zmianę zapisu dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód na: „w ciągu 3 dni roboczych od daty 

otrzymania zgłoszenia”.  

Odpowiedź   

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód na: „w ciągu 3 dni 

roboczych od daty otrzymania zgłoszenia”. 

 

https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/infrastruktura/stan-techniczny-drog/stan-techniczny-drog-2018/11728-analiza-statystyczna-drog-kryteria-milanowek-2018
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/infrastruktura/stan-techniczny-drog/stan-techniczny-drog-2018/11728-analiza-statystyczna-drog-kryteria-milanowek-2018
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/infrastruktura/stan-techniczny-drog/stan-techniczny-drog-2018/11728-analiza-statystyczna-drog-kryteria-milanowek-2018
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Pytanie nr 13 

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku nie będą objęte szkody regulowane 

przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku 

naturalnemu. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że w OC za szkody w środowisku nie będą objęte szkody regulowane 

przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności 

za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku 

naturalnemu. 

 

Pytanie nr 14 

W odniesieniu do punktu (szkody w środowisku naturalnym) prosimy o potwierdzenie, że zakresem 

ochrony objęte są szkody, dla których początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w 

okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 

godzin licząc od początku zdarzenia. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony objęte są szkody, dla których początek zdarzenia 

wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła 

się w okresie ubezpieczenia w ciągu 168 godzin licząc od początku zdarzenia. 

 

Pytanie nr 15 

Wykonawca pominął pytanie 

 

Pytanie nr 16 

Prosimy o potwierdzenie, że szkody środowiskowe będą dotyczyć wyłącznie zdarzeń nagłych, 

nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego. 

Odpowiedź:   

Zamawiający potwierdza, że szkody środowiskowe będą dotyczyć wyłącznie zdarzeń nagłych, 

nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego. 

 

Pytanie nr 17 

Prosimy o wykaz drogi, mosty, wiadukty, przejścia podziemne, tunele, kładki, chodniki, bariery 

energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady.  

Odpowiedź   

Zamawiający informuje, iż wszystkie niezbędne informacje znajdują się pod adresem 

https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/infrastruktura/stan-techniczny-drog/stan-techniczny-

drog-2018/11728-analiza-statystyczna-drog-kryteria-milanowek-2018 oraz pod adresem 

https://milanowek.pl/bip w zakładce Infrastruktura. 

 

 

III. Komunikacja 

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o podanie informacji na czym polega specjalność pojazdów 

 

https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/infrastruktura/stan-techniczny-drog/stan-techniczny-drog-2018/11728-analiza-statystyczna-drog-kryteria-milanowek-2018
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/infrastruktura/stan-techniczny-drog/stan-techniczny-drog-2018/11728-analiza-statystyczna-drog-kryteria-milanowek-2018
https://milanowek.pl/bip
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1 
Straż 

Miejska 

Straż 

Miejska 

WGM 

5TV3 

Ford Transit 

Connect L2 

Trend 

specjalny 

2 
Straż 

Miejska 

Straż 

Miejska 

WGM 

AA90 

VOLKSWAGEN 

CADDY 
specjalny 

 

Odpowiedź   

Zamawiający informuje, że pojazdem specjalnym jest pojazd samochodowy, przeznaczony do 

wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub 

posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy 

związane z wykonywaniem tej funkcji .W świetle ustawy – Prawo o ruchu drogowym, 

samochody straży miejskiej są uprzywilejowane w ruchu. Oznacza to, że kierujący tymi 

pojazdami, mogą pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do 

przepisów ruchu drogowego, sygnałów czy też znaków drogowych w tym sygnalizacji 

świetlnej, ale tylko pod warunkiem, że uczestniczą w akcji związanej z ratowaniem życia, 

zdrowia ludzkiego, mienia albo mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo lub porządek 

publiczny. Jednocześnie są dostosowane do wysyłania sygnałów świetlnych w postaci 

niebieskich świateł błyskowych i sygnałów dźwiękowych o zmiennym tonie. 
 

Pytanie nr 2 

Prosimy o wprowadzenie zapisu dla holowanie - do dowolnie wybranego miejsca w limicie  

do 200 km od miejsca zdarzenia na terenie Polski, do najbliższej stacji obsługi poza granicami Polski, 

a koszty naprawy na miejscu zdarzenia max 100 EURO Ewentualnie proszę  

o wskazanie innego oczekiwanego przez Zamawiającego limitu. 

Odpowiedź:   

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu dla holowanie -  

do dowolnie wybranego miejsca w limicie do 200 km od miejsca zdarzenia na terenie Polski,  

do najbliższej stacji obsługi poza granicami Polski, a koszty naprawy na miejscu zdarzenia max 100 

EURO 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o wprowadzenie zapisu dla zapewnienie noclegu 75EUR/osoba/doba (max. 3 doby). 

Odpowiedź   

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu dla zapewnienie noclegu 75EUR/osoba/doba 

(max. 3 doby). 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek nagłego działania czynnika 

termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu. 

Odpowiedź   

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek 

nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu. 

 

 

Pytanie nr 5 
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Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki 

wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba 

że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki 

wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba 

że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

 

Pytanie nr 6 

W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o akceptację zapisu, że  ochroną assistance objęte 

zostaną pojazdy które posiadają ochronę w zakresie AC. 

Odpowiedź   

Zamawiający wyraża zgodę dla rozszerzonego wariantu Assistance. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o potwierdzenie czy pełny (+kradzież) zakres ubezpieczenia AC  ma obejmować  terytorium 

Rosji, Białorusi, Ukrainy. 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia AC  nie obejmuje  terytorium Rosji, Białorusi, 

Ukrainy. 

 

Pytanie nr 8 

W odniesieniu do ubezpieczenia AC i Assistance prosimy o akceptacje zapisu, że ochroną zostaną 

objęte pojazdu osobowe i ciężarowe do 3,5 t. do 15 lat. 

Odpowiedź   

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Assistance będzie zgodny z OWU Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Assistance będzie zgodny z OWU 

Ubezpieczyciela. 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o podanie dla których pojazdów ma być zawarta Zielona Karta. 

Odpowiedź   

Zamawiający informuje, że Zielona Karta jest na wykazach pojazdów  

w kolumnie „okres ubezpieczenia Zielona Karta”. 

 

Pytanie nr 11 

Prosimy o potwierdzenie że assistance nie dotyczy pojazdów typy karetki. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że assistance nie dotyczy pojazdów typu karetki. 
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IV. Część 2 Zakup usług ubezpieczeń mienia i OC dla Milanowskiego Centrum Kultury i 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów 

szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenie 

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.  

 

Pytanie nr 1 

W odniesieniu do księgozbiorów i materiałów archiwalnych prosimy o potwierdzenie że wśród nich 

nie znajdują się starodruki i tzw. białe kruki. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do księgozbiorów i materiałów archiwalnych  nie znajdują 

się starodruki i tzw. białe kruki. 

 

Pytanie nr 2 

W odniesieniu do zbiorów i eksponatów muzealnych wnioskujemy o zastosowanie podstawowego 

zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch , upadek statku powietrznego). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 

użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 

budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 

użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane 

są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo 

pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających 

powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 

poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa,  

co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne  

z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania  

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz  

z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne 

z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. 

 

Pytanie nr 6 
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W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do 

rozbiórki lub pustostanów  wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, 

uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 

Odpowiedź   

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 7 

W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości franszyz / 

udziałów własnych mających zastosowanie w umowach, do których odnosi się wykazana szkodowość. 

Odpowiedź   

Zamawiający informuje, iż informacje o wysokości franszyz/udziałów własnych znajdują się w 

dokumentacji przetargowej z poprzedniego postępowania pod adresem:  

http://archiwumbip.milanowek.pl/2653,274 

  

Pytanie nr 8 

Prosimy o informację czy w ostatnich 25 latach w objętych ochroną lokalizacjach wystąpiły szkody 

powstałe w wyniku powodzi lub lokalnego podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy 

o podanie ilości szkód i wartości wypłaconych odszkodowań.  

Odpowiedź   

Zamawiający informuje, że w ostatnich 25 latach w objętych ochroną lokalizacjach nie wystąpiły 

szkody powstałe w wyniku powodzi lub lokalnego podtopienia. 

 

Pytanie nr 9 

W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie do jej treści poniższych 

zapisów: 

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela. wyłączone są szkody: 

1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu 

wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę; 

2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach; 

3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 

Odpowiedź   

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 10 

W odniesieniu do klauzuli drobnych prac budowlano – montażowych prosimy o rozszerzenie o zapis: 

„Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi 

przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami budowlano – 

montażowych pod warunkiem, że prace te: 

1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę; 

2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są 

prowadzone; 

3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub 

4) innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował 

5) we wniosku o ubezpieczenie.” 

Odpowiedź   

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 11 

http://archiwumbip.milanowek.pl/2653,274
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Jednocześnie prosimy o wyłączenie tego przedmiotu z ubezpieczenia lub zmianę zakresu ubezpieczenia 

dla zieleni miejskiej, drzew/krzewów/nasadzeń na ryzyka nazwane (ubezpieczenie od ognia i innych 

zdarzeń). 

Odpowiedź   

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o przeniesienie klauzuli ubezpieczenia prewencyjnego do klauzul fakultatywnych. 

Odpowiedź   

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

V. Ubezpieczenie OC 

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o wyłączenie zapisu  „Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe wskutek rażącego 

niedbalstwa dotyczy całości ubezpieczenia OC”. 

Odpowiedź   

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2 

W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający   

w  okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych 

różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie. 

Odpowiedź:   

Zamawiający  w  okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelka dokumentacja przetargowa z poprzedniego 

postępowania znajduje się pod adresem:  http://archiwumbip.milanowek.pl/2653,274. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także 

udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także 

udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki 

wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba 

że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź:   

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 

Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 

http://archiwumbip.milanowek.pl/2653,274
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wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z 

sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 

przetwarzaniem. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 

wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej 

z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 

przetwarzaniem. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o informację na jaki dzień jest podana szkodowość. 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że szkodowość jest podana na dzień: 19.11.2018 – TUW TUW i 12.12.2018 

r. – InterRisk. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres 

ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności 

ubezpieczonego. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres 

ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności 

ubezpieczonego.  

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o zmianę zapisu dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód na: „w ciągu 3 dni roboczych od daty 

otrzymania zgłoszenia”.  

Odpowiedź   

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku nie będą objęte szkody regulowane 

przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku 

naturalnemu. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że w OC za szkody w środowisku nie będą objęte szkody regulowane 

przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom 

wyrządzonym środowisku naturalnemu. 

 

Pytanie nr 10 

Pytanie zostało pominięte przez Wykonawcę. 

 

 

Pytanie nr 11 

W odniesieniu do punktu (szkody w środowisku naturalnym) prosimy o potwierdzenie, że zakresem 

ochrony objęte są szkody, dla których początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w 
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okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 

godzin licząc od początku zdarzenia. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony objęte są szkody, dla których początek zdarzenia 

wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła 

się w okresie ubezpieczenia w ciągu 168 godzin licząc od początku zdarzenia. 

 

Pytanie nr 12 

Pytanie zostało pominięte przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 13 

Prosimy o potwierdzenie, że szkody środowiskowe będą dotyczyć wyłącznie zdarzeń nagłych, 

nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że szkody środowiskowe będą dotyczyć wyłącznie zdarzeń nagłych, 

nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego. 

 

VI. Część 3 Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych 

pojazdów mechanicznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Milanówku 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów 

szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.  

Pytanie nr 1  

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 

użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 

budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 

użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane 

są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo 

pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających 

powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 

poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia  

są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania  

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z 

określeniem przyczyny. 

Odpowiedź   
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Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia  są zgodne 

z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. 

 

Pytanie nr 4 

W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do 

rozbiórki lub pustostanów  wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, 

uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 

Odpowiedź   

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 5 

W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości franszyz / 

udziałów własnych mających zastosowanie w umowach, do których odnosi się wykazana szkodowość. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż informacje o wysokości franszyz/udziałów własnych znajduje się w 

dokumentacji przetargowej z poprzedniego postępowania pod adresem:  

http://archiwumbip.milanowek.pl/2653,274 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o informację czy w ostatnich 25 latach w objętych ochroną lokalizacjach wystąpiły szkody 

powstałe w wyniku powodzi lub lokalnego podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy 

o podanie ilości szkód i wartości wypłaconych odszkodowań.  

Odpowiedź   

Zamawiający informuje, że w ostatnich 25 latach w objętych ochroną lokalizacjach nie wystąpiły 

szkody powstałe w wyniku powodzi lub lokalnego podtopienia. 

 

Pytanie nr 7 

W odniesieniu do klauzuli drobnych prac budowlano – montażowych prosimy o rozszerzenie o zapis: 

„Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi 

przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami budowlano – 

montażowych pod warunkiem, że prace te: 

1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę; 

2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są 

prowadzone; 

3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, 

których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.” 

Odpowiedź   

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 8 

Jednocześnie prosimy o wyłączenie tego przedmiotu z ubezpieczenia lub zmianę zakresu ubezpieczenia 

dla zieleni miejskiej, drzew/krzewów/nasadzeń na ryzyka nazwane (ubezpieczenie od ognia i innych 

zdarzeń). 

Odpowiedź   

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 9 

Prosimy o wyjaśnienie jaka była przyczyna pożaru na szkodę w wysokości 256 133,09 zł oraz prosimy 

o informację jakie środki prewencyjne wprowadził Zamawiający w celu zapobiegnięcia powstania 

podobnej szkody. 

http://archiwumbip.milanowek.pl/2653,274
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Odpowiedź  

Przyczyna pożaru nie została ustalona. Aktualnie budynek został wyłączony z użytkowania decyzją 

PINB.                                         

 

VII. Ubezpieczenie OC 

Pytanie nr 10 

Prosimy o wyłączenie zapisu  „Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe wskutek rażącego 

niedbalstwa dotyczy całości ubezpieczenia OC”. 

Odpowiedź   

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 11 

W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający   

w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ?  

W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie. 

Odpowiedź   

Zamawiający  w  okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelka dokumentacja przetargowa z poprzedniego 

postępowania znajduje się pod adresem:  http://archiwumbip.milanowek.pl/2653,274 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także 

udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 

Odpowiedź    

Zamawiający potwierdza, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także 

udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Pytanie nr 13 

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki 

wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba 

że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 14 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 

wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z 

sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 

przetwarzaniem. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód 

powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem 

wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej 

http://archiwumbip.milanowek.pl/2653,274
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z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 

przetwarzaniem. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o informację na jaki dzień jest podana szkodowość. 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że szkodowość jest podana na dzień: 19.11.2018 – TUW TUW i 12.12.2018 

r. – InterRisk 

 

Pytanie nr 16 

Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarzadzaniem drogami…  prosimy o 

informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz 

remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? 

Odpowiedź   

Zamawiający informuje, że w nawiązaniu do pytania o stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia 

odcinków w załączeniu przesyła link do dokumentu https://milanowek.pl/bip/menu-

przedmiotowe/infrastruktura/stan-techniczny-drog/stan-techniczny-drog-2018/11728-analiza-

statystyczna-drog-kryteria-milanowek-2018. Fundusz remontowy w roku ubiegłym wynosił 

2.937.963,17 zł. W chwili obecnej Zamawiający znajduje się na etapie planowania dotacji 

przeznaczonej na utrzymanie dróg, która musi zostać zatwierdzona przez Radę Miasta Milanówka. 

 

Pytanie nr 17 

W odniesieniu do OC za produkt Prosimy o wyłączenie z zakresu szkody w związku  

z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych. 

Odpowiedź   

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres 

ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności 

ubezpieczonego. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres 

ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności 

ubezpieczonego. 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o zmianę zapisu dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód na: „w ciągu 3 dni roboczych od daty 

otrzymania zgłoszenia”.  

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 20 

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku nie będą objęte szkody regulowane 

przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności  

za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku 

naturalnemu. 

Odpowiedź   

https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/infrastruktura/stan-techniczny-drog/stan-techniczny-drog-2018/11728-analiza-statystyczna-drog-kryteria-milanowek-2018
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/infrastruktura/stan-techniczny-drog/stan-techniczny-drog-2018/11728-analiza-statystyczna-drog-kryteria-milanowek-2018
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/infrastruktura/stan-techniczny-drog/stan-techniczny-drog-2018/11728-analiza-statystyczna-drog-kryteria-milanowek-2018
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Zamawiający potwierdza, że w OC za szkody w środowisku nie będą objęte szkody regulowane 

przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności 

za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku 

naturalnemu. 

 

Pytanie nr 21 

Wykonawca pominął treść pytania 

 

Pytanie nr 22 

W odniesieniu do punktu (szkody w środowisku naturalnym) prosimy o potwierdzenie, że zakresem 

ochrony objęte są szkody, dla których początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w 

okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 

godzin licząc od początku zdarzenia. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony objęte są szkody, dla których początek zdarzenia 

wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła 

się w okresie ubezpieczenia w ciągu 168 godzin licząc od początku zdarzenia. 

 

Pytanie nr 23 

Wykonawca pominął treść pytania 

 

Pytanie nr 24 

Prosimy o potwierdzenie, że szkody środowiskowe będą dotyczyć wyłącznie zdarzeń nagłych, 

nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, że szkody środowiskowe będą dotyczyć wyłącznie zdarzeń nagłych, 

nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego 

 

VIII. Komunikacja 

Pytanie nr 1 

Prosimy o wprowadzenie zapisu dla holowanie - do dowolnie wybranego miejsca w limicie do 200 km 

od miejsca zdarzenia na terenie Polski, do najbliższej stacji obsługi poza granicami Polski, a koszty 

naprawy na miejscu zdarzenia max 100 EURO Ewentualnie proszę o wskazanie innego oczekiwanego 

przez Zamawiającego limitu. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o wprowadzenie zapisu dla zapewnienie noclegu 75EUR/osoba/doba (max. 3 doby). 

Odpowiedź   

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek nagłego działania czynnika 

termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu. 

Odpowiedź   

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki 

wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba 

że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy 

 

Pytanie nr 5 

W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o akceptację zapisu, że  ochroną assistance objęte 

zostaną pojazdy które posiadają ochronę w zakresie AC. 

Odpowiedź   

Zamawiający wyraża zgodę dla rozszerzonego wariantu Assistance. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o potwierdzenie czy pełny (+kradzież) zakres ubezpieczenia AC  ma obejmować  terytorium 

Rosji, Białorusi, Ukrainy. 

Odpowiedź   

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia AC  nie obejmuje  terytorium Rosji, Białorusi, 

Ukrainy. 

 

Pytanie nr 7 

W odniesieniu do ubezpieczenia AC i Assistance prosimy o akceptacje zapisu, że ochroną zostaną 

objęte pojazdu osobowe i ciężarowe do 3,5 t. do 15 lat. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Assistance będzie zgodny z OWU Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź   

Zamawiający potwierdza, zakres ubezpieczenia Assistance będzie zgodny z OWU Ubezpieczyciela. 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o podanie dla których pojazdów ma być zawarta Zielona Karta. 

Odpowiedź   

Zamawiający informuje, że Zielona Karta jest na wykazach pojazdów  

w kolumnie „okres ubezpieczenia Zielona Karta”. 

 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o potwierdzenie że assistance nie dotyczy pojazdów typy karetki. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że Assistance nie dotyczy pojazdów typu karetki. 

 

Pytanie nr 11 
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Uprzejmie proszę o podanie ładowności dla pojazdów WSK 069C, WSK 2112, WSK 2799. 

Odpowiedź  

WSK 069C - Star Podnośnik koszowy - G 3350 kg, F2 9288 kg, WSK 2112 - Ciągnik Rolniczy Ursus 

C 360 - G 2125 kg, F2 2955 kg, WSK 2799 - Przyczepa Rolnicza - G 1350 kg, F2 5850 kg, ładowność 

4500kg 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o podanie marki dla pojazdów WSK 2112, WGM42400, WGM42399. 

Odpowiedź   

WSK 2112 - Ciągnik Rolniczy Ursus C 360, WGM42400 - Ciągnik rolniczy Farntrack 675 DT, 

WGM42399 - Przyczepa rolnicza Wodzyński 

 

Pytanie nr 13 

Prosimy o podanie ilości miejsc dla pojazdów  WSK 2112, WGM42399. 
Odpowiedź   

WSK 2112 - 1 osoba, WGM42399 – 1 osoba 

 

W nawiązaniu do „Wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ” z dnia 04.03.2019 r. Informuję, że 

skierowane do Państwa nasze pytania (pismo z dnia 26.02.2019 r.) dotyczyły Części I SIWZ, a w 

odpowiedzi na pytanie „5” i „7” wymienione zostały budynki z Części 3 SIWZ. Biorąc pod 

uwagę powyższe nie otrzymano odpowiedzi na poniższe pytanie: 

Pytanie nr 5 

W przypadku budynków wyłączonych z eksploatacji prosimy o:  

a) podanie informacji na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu 

zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich (np. 

ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu), 

b) podanie przeznaczenia budynku, 

c) przekazanie aktualnych zdjęć budynku,   

d) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 5.000,00 

PLN  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż w Części I SIWZ nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji, a 

wskazane wcześniej budynki zostały przez Zamawiającego wpisane omyłkowo i dotyczyły Części III 

SIWZ. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć inne 

budynki z eksploatacji, jeżeli tak prosimy o ich wskazanie z podaniem informacji jak wyżej w punkcie 

5.  

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć budynków 

 z eksploatacji. 

 

Dodatkowo proszę o wyrażenie zgody na (dot. Części I SIWZ): 
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Pytanie nr 1 

wprowadzenie limitu dla budynków wyłączonych z eksploatacji w wysokości 100.000,00 PLN lub 

zaproponowanie innego limitu. 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody z uwagi na brak budynków wyłączonych z eksploatacji 

 

Pytanie nr 2 

przeniesienie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk budynku wyłączonego z eksploatacji 

(Budynek mieszkalny ul. Wylot 6) do zakresu ryzyk nazwanych pkt B Część I. 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody z uwagi na fakt że wskazany budynek  

(ul. Wylot 6) w chwili obecnej jest pustostanem, jednak bez decyzji PINB o wyłączeniu z eksploatacji. 

Dodatkowo prowadzone są tam prace budowlane mające na celu dostosowanie nieruchomości do 

zamieszkania. 

 

Zamawiający informuje również, że w odpowiedzi na zapytania Wykonawców przedłuża termin 

składania ofert  do dnia 14 marca 2019 r. do godz. 10:00 w konsekwencji czego zmianie ulega 

brzmienie: 

 cz. X pkt 1 (str. 14) SIWZ Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu 

Miasta Milanówka: ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 14.03.2019 r.  

do godz.10:00.  

 cz. XII pkt 1 (str. 15) SIWZ Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych Wykonawców 

nastąpi: dnia 14.03.2019 r. o godz. 10:15 w bud. A, przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku. 
W opisanych powyżej okolicznościach Zamawiający informuje, iż we wskazanym wyżej zakresie 

zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym. 

 

 

 Z up. Burmistrza Miasta 

           /-/ 

            Piotr Iwicki   

Sekretarz Miasta Milanówka 

 


