
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

 

                                                                                                                                         

Milanówek, dnia 27.02.2015 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 kolejne pytania (3 zestaw), które wpłynęły również w dniu 20 lutego 2015 
roku w sprawie ww. postępowania: 
 
 

W związku z ogłoszeniem dn. 13.02.2015r. przetargu na zakup usług ubezpieczeń dla Urzędu Miasta 
Milanówka i jednostek organizacyjnych składamy pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia: 

 

I. Dotyczy Części II zamówienia (MCK): 
 

W przypadku ubezpieczenia mienia:  
 
1. Prosimy o wskazanie czy i które  przedmioty ubezpieczenia stanowią pustostany? 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający informuje, że w zasobach MCK nie występują pustostany 
 
 

2. Czy w budynkach były przeprowadzane modernizacje/remonty generalne? Jeżeli tak, proszę o 
wskazanie roku przeprowadzenia ww. prac. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający informuje, że nie były przeprowadzane remonty generalne  
 
 

3. Prosimy o wyrażenie zgody na ubezpieczenie budowli, obiektów małej architektury ( w tym kort, 
ogrodzenie kortów, domek drewniany „Kacper” itp.) tj. znajdujących się we wszystkich 
lokalizacjach w zakresie ryzyk nazwanych:  pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku 
powietrznego,  deszcz nawalny, huragan, grad, lawinę,  osunięcie się ziemi,  dym i sadzę, huk 
ponaddźwiękowy, napór śniegu, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, zapadanie się ziemi, 
zalanie, powódź. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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4. W odniesieniu do kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie o poniższej treści prosimy 
o wprowadzenie limitu kwotowego w wysokości 1.000.000,00 PLN i w związku z tym 
zmianę treści: 

Z: 
Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu 
części niezdatnych do użytku oraz koszty zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem w 
przypadku bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem oraz koszty związane z ratunkiem dotkniętego 
szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia start. 

Na: 
Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu 
części niezdatnych do użytku oraz koszty zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem w 
przypadku bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem oraz koszty związane z rabunkiem 
dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia start. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1.000.000,00 
PLN 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ dot. kosztów pozostałości po szkodzie, Część II, Warunki szczególne, 
str. 24. Zapis otrzymuje brzmienie: 
Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 
niezdatnych do użytku oraz koszty zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem oraz koszty związane z ratunkiem dotkniętego szkodą mienia, 
mające na celu 
niedopuszczenie do zwiększenia start. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia: 1.000.000,00 PLN 

 
 
 

5. Prosimy o  wprowadzenia do klauzuli automatycznego doubezpieczenia  następującego zapisu: 
Dotyczy wyłącznie ubezpieczenia w systemie sum stałych  i w związku z  tym zmianę  treści: 

Z: 
Klauzula automatycznego doubezpieczenia – w przypadku obniżenia sumy ubezpieczenia po 
wypłacie odszkodowania Ubezpieczyciel automatycznie uzupełni ja do poprzedniego poziomu, 
informując o tym Ubezpieczającego, który w ciągu 14 dni od poinformowania go może sprzeciwić 
się doubezpieczeniu. O ile Ubezpieczający nie wniesie sprzeciwu, Ubezpieczyciel doliczy za 
doubezpieczenie składkę na zasadzie pro rata temporis. 

Na: 
Klauzula automatycznego doubezpieczenia – dotyczy wyłącznie ubezpieczenia w 
systemie sum stałych w przypadku obniżenia sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania 
Ubezpieczyciel automatycznie uzupełni ja do poprzedniego poziomu, informując o tym 
Ubezpieczającego, który w ciągu 14 dni od poinformowania go może sprzeciwić się 
doubezpieczeniu. O ile Ubezpieczający nie wniesie sprzeciwu, Ubezpieczyciel doliczy za 
doubezpieczenie składkę na zasadzie pro rata temporis. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ, Część II, str. 32 - Klauzula automatycznego doubezpieczenia. 
Klauzula otrzymuje brzmienie: 
 
Klauzula automatycznego doubezpieczenia – dotyczy wyłącznie ubezpieczenia w systemie sum 
stałych w przypadku obniżenia sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania Ubezpieczyciel 
automatycznie uzupełni ja do poprzedniego poziomu, informując o tym Ubezpieczającego, który w ciągu 
14 dni od poinformowania go może sprzeciwić się doubezpieczeniu. O ile Ubezpieczający nie wniesie 
sprzeciwu, Ubezpieczyciel doliczy za doubezpieczenie składkę na zasadzie pro rata temporis. 
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6. Prosimy o wyłączenie: 

 
Klauzula likwidacyjna (dotycząca budynków i budowli) – bez względu na stopień umorzenia 
księgowego lub zużycia technicznego i bez względu na wartość odtworzeniowa danego środka 
trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości zadeklarowanej na 
wniosku (polisie) ubezpieczeniowym, bez potrącania umorzenia księgowego, zużycia technicznego 
i bez redukcji odszkodowania. W ubezpieczeniu od wszystkich zdarzeń losowych wypłata 
odszkodowania nastąpi wg podanych wartości, bez redukcji odszkodowania 
wynikającej ze stosowania zasady proporcji i niedoubezpieczenia. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli. 
 
 
 

7. Prosimy o wyłączenie: 
Klauzula ochrony dla miejsc w przebudowie – ustala się, z zachowaniem pozostałych 
niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień warunków ubezpieczenia, że ochrona 
ubezpieczeniową będą objęte wszystkie szkody powstałe w trakcie przeprowadzanych prac 
ziemnych, prac remontowo budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych i konserwacyjnych 
pod warunkiem, że prace, o których mowa będą wykonywane przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje. W trakcie wykonywanych prac dopuszczalne jest normalne użytkowanie lokali. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli. 
 
 

8. Prosimy o wprowadzenie limitu w poniższej klauzuli – limit 10.000,00 PLN 
I w związku  z tym zmianę  treści: 

Z: 
Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - w przypadku szkody w sprzęcie 
elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego 
funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) ubezpieczający zawiadamiając o 
szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając 
stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz 
wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia 
odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego 
przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, 
ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na 
powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu 
szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od szkód materialnych. 

Na: 
Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - w przypadku szkody w sprzęcie 
elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego 
funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) ubezpieczający zawiadamiając o 
szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając 
stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz 
wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia 
odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego 
przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, 
ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na 
powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu 
szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od szkód materialnych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia: 10.000,00 PLN 



 

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 

 

 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ, Część II, str. 33 - Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt 
elektroniczny). Klauzula otrzymuje brzmienie: 
Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - w przypadku szkody w sprzęcie 
elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania 
jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie 
Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół 
opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; 
protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W 
przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla 
normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do 
samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie 
dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 10.000,00 PLN. 
 
 
 

II. Dotyczy Części III zamówienia (ZGKiM): 
 

W przypadku ubezpieczenia mienia:  
 
1. Prosimy o wskazanie czy i które  przedmioty ubezpieczenia stanowią pustostany?  

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający informuje, że pełny opis budynków znajduje się w Załączniku nr III.2a - Wykaz budynków 
i budowli. 
 
 

2. Czy w budynkach były przeprowadzane modernizacje/remonty generalne? Jeżeli tak, proszę o 
wskazanie roku przeprowadzenia ww. prac 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
W budynkach, które zostały zgłoszone przez ZGKiM do ubezpieczenia, nie były przeprowadzone remonty 
generalne. 
 
 

3. Prosimy o wyrażenie zgody na ubezpieczenie budowli, obiektów małej architektury ( w tym kort, 
ogrodzenie kortów, domek drewniany „Kacper” itp.) tj. znajdujących się we wszystkich 
lokalizacjach w zakresie ryzyk nazwanych:  pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku 
powietrznego,  deszcz nawalny, huragan, grad, lawinę,  osunięcie się ziemi,  dym i sadzę, huk 
ponaddźwiękowy, napór śniegu, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, zapadanie się ziemi, 
zalanie, powódź 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

4. Prosimy o  wprowadzenia do klauzuli automatycznego doubezpieczenia  następującego zapisu: 
Dotyczy wyłącznie ubezpieczenia w systemie sum stałych  i w związku z  tym zmianę  treści: 
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Z: 
Klauzula automatycznego doubezpieczenia – w przypadku obniżenia sumy ubezpieczenia po 
wypłacie odszkodowania Ubezpieczyciel automatycznie uzupełni ja do poprzedniego poziomu, 
informując o tym Ubezpieczającego, który w ciągu 14 dni od poinformowania go może sprzeciwić 
się doubezpieczeniu. O ile Ubezpieczający nie wniesie sprzeciwu, Ubezpieczyciel doliczy za 
doubezpieczenie składkę na zasadzie pro rata temporis. 

Na: 
Klauzula automatycznego doubezpieczenia – dotyczy wyłącznie ubezpieczenia w 
systemie sum stałych w przypadku obniżenia sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania 
Ubezpieczyciel automatycznie uzupełni ja do poprzedniego poziomu, informując o tym 
Ubezpieczającego, który w ciągu 14 dni od poinformowania go może sprzeciwić się 
doubezpieczeniu. O ile Ubezpieczający nie wniesie sprzeciwu, Ubezpieczyciel doliczy za 
doubezpieczenie składkę na zasadzie pro rata temporis. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ, Część III, str. 47 - Klauzula automatycznego doubezpieczenia. 
Klauzula otrzymuje brzmienie: 
Klauzula automatycznego doubezpieczenia – dotyczy wyłącznie ubezpieczenia w systemie sum 
stałych w przypadku obniżenia sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania Ubezpieczyciel 
automatycznie uzupełni ja do poprzedniego poziomu, informując o tym Ubezpieczającego, który w ciągu 
14 dni od poinformowania go może sprzeciwić się doubezpieczeniu. O ile Ubezpieczający nie wniesie 
sprzeciwu, Ubezpieczyciel doliczy za doubezpieczenie składkę na zasadzie pro rata temporis. 
 
 

5. Prosimy o wyłączenie: 
Klauzula likwidacyjna (dotycząca budynków i budowli) – bez względu na stopień umorzenia 
księgowego lub zużycia technicznego i bez względu na wartość odtworzeniowa danego środka 
trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości zadeklarowanej na 
wniosku (polisie) ubezpieczeniowym, bez potrącania umorzenia księgowego, zużycia technicznego 
i bez redukcji odszkodowania. W ubezpieczeniu od wszystkich zdarzeń losowych wypłata 
odszkodowania nastąpi wg podanych wartości, bez redukcji odszkodowania 
wynikającej ze stosowania zasady proporcji i niedoubezpieczenia. 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli. 
 
 

6.  Prosimy o wyłączenie: 
Klauzula ochrony dla miejsc w przebudowie – ustala się, z zachowaniem pozostałych 
niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień warunków ubezpieczenia, że ochrona 
ubezpieczeniową będą objęte wszystkie szkody powstałe w trakcie przeprowadzanych prac 
ziemnych, prac remontowo budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych i konserwacyjnych 
pod warunkiem, że prace, o których mowa będą wykonywane przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje. W trakcie wykonywanych prac dopuszczalne jest normalne użytkowanie lokali. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli. 
 
 
 

7. Prosimy o wprowadzenie limitu w poniższej klauzuli – limit 10.000,00 PLN I w związku  z tym 
zmianę  treści: 

Z: 
Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - w przypadku szkody w sprzęcie 
elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego 
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funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) ubezpieczający zawiadamiając o 
szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając 
stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz 
wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia 
odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego 
przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, 
ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na 
powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu 
szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od szkód materialnych. 

Na: 
Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - w przypadku szkody w sprzęcie 
elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego 
funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) ubezpieczający zawiadamiając o 
szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając 
stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz 
wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia 
odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego 
przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, 
ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na 
powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu 
szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od szkód materialnych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 10.000,00 PLN. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ, Część III, str. 48 - Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt 
elektroniczny). Klauzula otrzymuje brzmienie: 
Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - w przypadku szkody w sprzęcie 
elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania 
jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie 
Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół 
opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; 
protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W 
przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla 
normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do 
samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie 
dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 10.000,00 PLN. 
  
 
 
 
 
 

                Z poważaniem 

                       Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
                                                                                                        /-/ 

                                                                                           Anna Zajączkowska  
 
 
 
 
 

 


