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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. 2 i 4 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 w zakresie 

części nr 1 zamówienia publicznego: 

Pytanie nr 1. 

 

Prosimy o wyrażenie zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat wg wartości rzeczywistej 

tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszonej o zużycie techniczne. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2. 

Prosimy  o wykaz  przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w 

których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja 

elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i 

drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie 

dachu). 

 

Odpowiedź  

Zamawiający w załączeniu przekazuje wykaz remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze 

wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych 

prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego - ogrzewania, 

stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja 

dachu, pokrycie dachu). 

 

Pytanie nr 3. 

Prosimy o wykaz planowanych remontów w  okresie najbliższych 3 lat, w jakim zakresie będą 

przeprowadzane prace oraz ich wartość. 
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Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego 
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Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że na obecną chwilę remonty prowadzone są na bieżąco w miarę potrzeb plus 

ewentualne awarie. 

 

Pytanie nr 4 

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

obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym razie 

prosimy o wykazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia p.poż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne 

z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. 

 

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: 

DĘBOWA 5 - budynek wyłączony z użytkowania - BUDYNEK ZAMKNIĘTY I OGRODZONY 

CHARCI SKOK 6- pustostan - budynek po pożarze. BUDYNEK ZAMKNIĘTY I OGRODZONY 

PROSTA 18 - UWAGA BUDYNEK PRZEKAZANY WŁAŚCICIELOWI 

GRUDOWSKA 16- pustostan - BUDYNEK ZAMKNIĘTY I OGRODZONY 

LETNICZA 2A - Jeden z budynków jest niezamieszkały, przeznaczony do rozbiórki 140,71 m2 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy  o wyłączenie z zakresu ochrony „mienia od wszystkich ryzyk” budynków wyłączonych  

z eksploatacji i przeniesienie ich do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.   

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

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:  

SŁOWACKIEGO 7 - OBECNIE NIEPRAWOMOCNA JESZCZE DECYZJA PINB - 

NAKAZUJĄCA OPRÓŻNIENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO. 
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Pytanie nr 8 

Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko wandalizmu (dewastacji) w tym graffiti nie obejmuje budynków 

wyłączonych z eksploatacji. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że ryzyko wandalizmu (dewastacji) w tym graffiti nie obejmuje budynków 

wyłączonych z eksploatacji. 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone solary/baterie słoneczne itp., jeżeli 

tak prosimy o: 

a) wskazanie ich w przedmiocie ubezpieczenia oraz podanie sumy ubezpieczenia 

b) lokalizacji 

c) rok produkcji  

d) czy są na gwarancji   

e) czy są serwisowane  

 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone solary/baterie słoneczne. 

 

Pytanie nr 10 

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki ani inkunabuły. 

 

 

Pytanie nr 11 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących 

informacji: 

a) łączna ilość starodruków i inkunabułów 

b) wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu 

c) prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły 

d) prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. 

miejscach ubezpieczenia   

 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki ani inkunabuły. 

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający  posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji 

odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: 

a) Gdzie się znajduję – adres 

b) Od kiedy funkcjonuje 

c) Na jak dużym obszarze 

d) Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy 

e) Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska 
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Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem 

utylizacji odpadów. 

 

Pytanie nr 13 

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu dla „Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji” 

w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy 

redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN. 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, iż nie ma takiej klauzuli w SIWZ i tym samym nie wyraża zgody na 

wprowadzenie limitu. 

 

Pytanie nr 14 

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi 

proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi 

jako następstwa działalności  człowieka. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się 

ziemi jako następstwa działalności  człowieka. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o podanie limitu dla przedmiotu ubezpieczenia: „zieleń miejska”, proponujemy limit 5.000,00 

zł. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 16 

Czy Zamawiający  posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji 

odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: 

a) Gdzie się znajduję – adres 

b) Od kiedy funkcjonuje 

c) Na jak dużym obszarze 

d) Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy 

e) Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska 

 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem 

utylizacji odpadów. 

 

Pytanie nr 17 

Wnosimy o wyłączenie  z zakresu ubezpieczenia szyb ryzyka graffiti. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający zgadza się na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szyb ryzyka graffiti. 

 

Pytanie nr 18 

Wnosimy o wprowadzenie w definicji dewastacji/wandalizmu limitu dla ryzyka graffiti. Proponowany 

limit 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
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Odpowiedź 

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie w definicji dewastacji/wandalizmu limitu dla ryzyka 

graffiti. 

 

Pytanie nr 19 

W odniesieniu do klauzuli kradzieży zwykłej prosimy o potwierdzenie, że:  

a) podany limit 30.000,00 PLN jest wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ognia i 

innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego, 

b) nie obejmuje gotówki/wartości pieniężnych, 

c) nie obejmuje lokalizacji wyłączonych z eksploatacji.    

Wnosimy również o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 5% wartości szkody, nie mniej niż 

500,00 zł. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza odniesienia do klauzuli kradzieży zwykłej oraz wyraża zgodę na 

wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 zł. 

 

Pytanie nr 20 

W odniesieniu do klauzuli reprezentantów prosimy o wyrażenie zgody na dopisanie na końcu klauzuli 

następującej treści:  :  

„Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu 

(dewastacji).” 

 

Odpowiedź  

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu klauzuli następującej treści:   

„Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu 

(dewastacji).” 

 

Pytanie nr 21 

W odniesieniu do klauzuli pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń prosimy o podanie limitu, 

proponujemy 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 22 

W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o dopisanie na końcu klauzuli 

następującej treści:   

„Zgłoszenie winno nastąpić w terminie trzech miesięcy od daty wzrostu majątku trwałego. Na koniec 

każdego kwartału okresu ubezpieczenia nastąpi rozliczenie składki w relacji do wzrostu wartości 

majątku trwałego będącego przedmiotem ubezpieczenia. Okres konieczny do przeprowadzenia 

stosownego rozliczenia wynosi 14 dni od zakończenia każdego kwartału okresu ubezpieczenia,  

a rozliczenie dotyczyć będzie wartości majątku trwałego (sumy ubezpieczenia) z ostatniego dnia 

kwartału okresu ubezpieczenia” 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody. Natomiast proponuje następujący zapis:  
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Składka z tytułu zwiększenia wartości mienia jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony – pro 

rata temporis -  po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki 

wynikającej z przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana składka minimalna z polisy 

ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaży i innych 

zmniejszeń w stanie środków trwałych. 

 

Pytanie nr 23 

Z klauzuli automatycznego doubezpieczenia  prosimy o wykreślenie  „lub pierwszego ryzyka”. 

Klauzula powinna dotyczyć systemu sum stałych. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 24 

W odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia sprzętu zamontowanego poza budynkami prosimy o podanie 

limitu, proponujemy 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 25 

W odniesieniu do klauzuli składowania prosimy o podanie limitu, proponujemy 50.000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia 

 

Odpowiedź  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 26 

W odniesieniu do klauzul „zgłoszenia nowych lokalizacji” i „przeniesienie mienia” prosimy o 

dopisanie na końcu klauzuli:  

„pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczeń określonych w odpowiednich 

ogólnych warunkach ubezpieczenia  i umowie ubezpieczenia” 

 

Odpowiedź  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 27 

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 28 

W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o : 

a) podanie zakresu terytorialnego RP czy Europa, 
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b) podanie limitu holowania, proponujemy na odległość do 100km. 

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający podaje, że w odniesieniu do ubezpieczenia Assistance zakresem terytorialnym jest 

Europa i wyraża zgodę na podanie limitu holowania na odległość 100 km. 

 

 

Pytanie nr 29 

W odniesieniu do ubezpieczenia assistance prosimy o akceptację zapisu: „Ochrona obejmuje pojazdy 

osobowe i ciężarowe do 3,5t. do 10 lat które posiadają ochronę w zakresie AC” 

 

Odpowiedź  

Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie nr 30 

Prosimy o zmianę terminu składania ofert z 05.03.2019 r. na 11.03.2019 r. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający w dniu 1 marca 2019r. przychylił się do prośby i przesunął termin składania ofert do 

dnia 11 marca 2019 r. do godz. 10:00 jednak wobec dużej ilości pytań odpowiedzi na nie zostały 

udzielone w dniu dzisiejszym. 

 

Sekretarz Miasta Milanówka 

                     /-/  

             Piotr Iwicki   

 


