
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

 

                                                                                                                                         

Milanówek, dnia 13.03.2013 r.         

TOM.271.2.6.2013 
                           

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
              nieograniczonego ZP.271/7/ORG/ 13 na  „Zakup usług ubezpieczeń dla Urzędu Miasta  
             Milanówka i jednostek organizacyjnych”. 
 

 
 
Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły w dniu 12 marca 2013 roku w sprawie ww. 
postępowania: 
 
 

 „w związku z ogłoszeniem dn. 08.03.2013r 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. Czy wszystkie budynki, budowle posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa? 
 
Tak 
 

2. Prosimy o wskazanie czy i które  przedmioty ubezpieczenia stanowią pustostany?  
 

Brak pustostanów 
 

3. Czy budynki znajdują się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią? 
 

Nie 
 

4. Czy budynki znajdują się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku? 
 

Nie 
 

5. Opis zagrożeń naturalnych /w tym ryzyka powodzi dla ubezpieczanej lokalizacji oraz odległości 
budynków od najbliższej rzeki lub zbiornika wodnego/ 

 

W najbliższej odległości nie znajduje się żaden zbiornik wodny. 
 
 

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

 

Nie było generalnych modernizacji oraz remontów 
 
 



 
7. Jakie instalacje znajdują się w przedmiotowych budynkach?: 

           a) wodno-kanalizacyjna:  b) c. o. 
 c) gazowa              d) odgromowa  
 e) domofonowa            f) p. pożarowa  
 

a,b,c,d,f 
 

8. Jaki jest stan ww. instalacji? 
 
Dobry 
 

9. Jaki jest ogólny stan przedmiotowych budynków? 
 

Dostateczny stan techniczny 
 

10. 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 

 

Zamawiający wyraża zgodę 
 

11. W odniesieniu do kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie o poniższej treści prosimy o 
wprowadzenie zapisu: 
Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody. 

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. 

 
Zamawiający wyraża zgodę 

 
12. 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. 
 

Zamawiający nie wyraża zgody 
 

 
13. Prosimy o wprowadzenie limitu w poniższej klauzuli – limit 10.000,00 PLN 

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. 

 
Zamawiający wyraża zgodę 



 
 

II. Dotyczy Części III zamówienia (ZGKiM): 
 

W przypadku ubezpieczenia mienia:  
1. Czy wszystkie budynki, budowle posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa? 
 

Brak danych dotyczących pozwolenia na użytkowanie 
 

2. Prosimy o wskazanie czy i które  przedmioty ubezpieczenia stanowią pustostany?  
 
Dane znajdują się w załączniku nr III 2a. 
 

3. Czy budynki znajdują się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią? 
 
NIE 

4. Czy budynki znajdują się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku? 
 

NIE 
5. Opis zagrożeń naturalnych /w tym ryzyka powodzi dla ubezpieczanej lokalizacji oraz odległości 

budynków od najbliższej rzeki lub zbiornika wodnego/ 
 

Budynki nie leżą w strefie zagrożenia powodzią 
 

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

    
Remonty i modernizacje prowadzone sukcesywnie w miarę potrzeb/książki obiektów do wglądu/ 
 

7. Jakie instalacje znajdują się w przedmiotowych budynkach?: 
           a) wodno-kanalizacyjna:  b) c. o. 
           c) gazowa              d) odgromowa  
 e) domofonowa    f) p. pożarowa   
 

Zamawiający podał powyższe informacje w załączniku III 2a. 
 

8. Jaki jest stan ww. instalacji? 
 
 Instalacje użytkowane sprawne 
 

9. Jaki jest ogólny stan przedmiotowych budynków? 
 

 Budynki użytkowane , w części wymagające remontów 
 

10. 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 

 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

11. 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. 

 

   Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

12. Prosimy o wprowadzenie limitu w poniższej klauzuli – limit 10.000,00 PLN 
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. 

 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego: OC, AC/KR, NNW: 

2. Ubezpieczenie Auto Casco 

a) proszę o definicję zatopienia, działania czynnika terminczego i/lub chemicznego 

 

Zamawiający podaje definicje: 
Zatopienie - całkowite zanurzenie ubezpieczonego pojazdu w cieczy 
Działania czynnika termicznego i/lub chemicznego- nagłe działanie czynnika termicznego lub 
chemicznego z zewnątrz pojazdu. 
 
 
 
 

                Z poważaniem 

                       Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                                                                            -/- 

                                                                                                 Michał Piwek       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

e-mail: miasto@milanowek.pl 


