
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

 

                                                                                                                                         

Milanówek, dnia 26.02.2015 r.         

TOM.271.1.3.2015 
                           

 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
              nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15  na  „Zakup usług ubezpieczeń dla Urzędu Miasta  
             Milanówka i jednostek organizacyjnych”. 

 
 
 
Zamawiający odpowiada na następne pytania, które wpłynęły również w dniu 20 lutego 2015 roku  
w sprawie ww. postępowania: 
 
 
 

1. W zakresie OC 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 Zamawiającego:  
 
 
Zamawiający informuje, że dotychczasowe franszyzy i udziały własne są takie same jak w okresie do 
którego odnosi się podana w SIWZ szkodowość. 
 
 
2. W zakresie ubezpieczenia OC 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) 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. 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający potwierdza, że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie 
wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ. Wszystkie obiekty były dotychczas objęte ochroną, nowo 
ubezpieczonymi obiektami są budynki opisane w załączniku do SIWZ - Załącznik nr. I.2a, Tabela 2, 
pozycja 6 i 7.    
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3. Prosimy o podanie informacji na temat stanu technicznego odcinków dróg zarządzanych / 

administrowanych przez Zamawiającego. 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający informuje, że wszystkie drogi są przejezdne. 
 
 
4. Prosimy o potwierdzenie, że każde z rozszerzeń zakresu ubezpieczenia OC opisane jest podlimitami - 

wypłata odszkodowania z tytułu ryzyka objętego podlimitem pomniejsza sumę gwarancyjną. 

 
Odpowiedź Zamawiającego :  
 
 
Zamawiający potwierdza, że wypłata odszkodowania z tytułu ryzyka objętego podlimitem pomniejsza 
sumę gwarancyjną. 
 
 
5. 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 Zamawiającego: 
 
 
 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. 
 
 
 
6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie 

obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, 

lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie 
obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, 
lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 
 
 
 
7. Proszę o zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 02.03.2015r 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający dokonał przesunięcia terminu składania ofert do dnia 04.03.2015 roku. 



 

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20 

e-mail: miasto@milanowek.pl 
 
Przygotował:\a Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 

 

 

 
8. Prosimy o podanie szkodowości (wypłaty i rezerwy) za okres minimum 3 ostatnich lat – dotyczy części 

pierwszej, ubezpieczenia OC związanej z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający informuje, że dotychczasowy przebieg ubezpieczenia został przedstawiony na str. 22. 

 

9. 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 Zamawiającego:  

Zamawiający informuje, że nie posiada na swoim terenie wysypiska lub składowiska odpadów, ponadto 
nie prowadzi działalności związanej z przetwarzaniem odpadów. 
 
 
 

                Z poważaniem 

                       Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
                                                                                                            /-/ 

                                                                                           Anna Zajączkowska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


