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Milanówek, 20.01.2017 r. 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/1/ORG/17  

na „Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Urzędu Miasta 

Milanówka i jednostek organizacyjnych” 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 38 ust. 2  ustawy Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.)  udziela odpowiedzi na pytania 

zadane przez Wykonawcę w dniu 18.01.2017 r. dot. ww. postępowania przetargowego: 

Zadanie 1: Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów 

mechanicznych dla Urzędu Miasta Milanówek i jednostek organizacyjnych.  

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 nr 1: 

TAK, Zamawiający potwierdza, że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym  

w SIWZ. 

 

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 nr 2: 

TAK, 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.” 

ZP.271.1.1.2017 .KN 

 WYKONAWCY 
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Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający potwierdza, że ochroną nie będą objęte:  

 imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest 

uzyskanie maksymalnej prędkości. 

 pokazy sztucznych ogni.  

Zamawiający informuje, że imprezy niemasowe w myśl Zamawiającego to min.:  wycieczki, wyjazdy 

integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjne, imprezy kulturalne, koncerty, dyskoteki, przedstawienia 

teatralne lub inne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym np. bal seniora, wkopanie kamienia 

węgielnego itp. Poniżej zamawiający wskazał szacunkową ilość imprez nie masowych.  

Zamawiający informuje, że podana ilość imprez może się zmienić w ciągu roku. 

 

Jednostka: 

Planowana 

(szacowana) liczba 

imprez niemasowych* 

Urząd Miasta Milanówka 10 

Zespół Szkół Gminnych nr 1 185 

Zespół Szkół Gminnych nr 3 150 

Szkoła Podstawowa nr 2 50 

Przedszkole nr 1 20 

Łącznie 415 

 

Pytanie nr 4 

Odnośnie rozszerzenia OC z tytułu utrzymywania dróg 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? Jaki procent z dróg to drogi utwardzone a jaki gruntowe? 

 

Odpowiedź nr 4: 

Na podstawie przeprowadzonej w roku 2016 okresowej, rozszerzonej oceny technicznej dróg pozostających               

w zarządzie Miasta Milanówka należy wskazać, że w przyjętej 5-stopniowej skali, średnia ocena stanu 

technicznego dróg w Milanówku wynosi 3,55 wskazując na ich „odpowiedni” stan. 

Odnosząc się do pytań w zakresie wysokości środków przeznaczonych na remonty dróg to w roku 2016 

zrealizowano zadania na łączną kwotę 609 724,88 zł, natomiast na rok 2017 zarezerwowano środki w wysokości 

607 700,00 zł 

Odnosząc się do podziału procentowego dróg utwardzonych do nieutwardzonych to wynosi on w przybliżeniu 

48:52. 

 

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 nr 5: 

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy 

prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź 
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ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je 

do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

 

Pytanie nr 6 

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 nr 6: 

TAK, 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 7 

W odniesieniu do OC z podróży służbowych prosimy o potwierdzenie, że  zakresem ochrony nie są objęte 

szkody powstałe na terytorium USA, Kanady, Australii.  

 

Odpowiedź nr 7: 

TAK, Zamawiający potwierdza, że w stosunku do OC podróży służbowych zakresem ochrony nie są objęte 

szkody powstałe na terytorium USA, Kanady, Australii. 

 

Pytanie nr 8 

W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o informację na temat przyczyn szkód, na jaki dzień została 

sporządzona szkodowość oraz podanie przebiegu szkodowości od początku 2013r. 

 

Odpowiedź nr 8: 

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, uzupełnia Dział J. 

„Informacje o szkodach” (str. 27) o szkodowość z roku 2013.  

Poniżej Zamawiający przedstawia informacje jakie posiada. 

 

 

I cześć Majątek 

    

 

L.

P. 
Data Ryzyko 

Liczba 

szkód 

Wyplata 

odszkodowania 

(zł) 

Uwagi Rezerwa Uwagi 

1 25-03-2015 
OC 

działalności 
2 7 400,00 

GMINA 

MILANÓWEK  
  

 

2 25-03-2015 

sprzęt 

elektroniczn

y  

1 3 870,19 
GMINA 

MILANÓWEK  
 

Zniszczenie 

sprzętu 

komputerowego 

(spalenie)  
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3 24-03-2016 

mienie od 

wszystkich 

ryzyk  

1 2 714,07 
GMINA 

MILANÓWEK  
 Kradzież rynien  

4 24-03-2016 

sprzęt 

elektroniczn

y  

1 3 854,20 
GMINA 

MILANÓWEK  
  

 

5 24-03-2016 

mienie od 

wszystkich 

ryzyk  

1 3 444,00 
GMINA 

MILANÓWEK  
  

 

6 24-03-2016 
OC 

działalności 
1   

GMINA 

MILANÓWEK  
106,11 

 

7 16-09-2013 OC 1 3 097,50 
GMINA 

MILANÓWEK 
 

 

Łącznie 24 379,96 zł Łącznie 106,11 zł  

 

 

I cześć Komunikacja 

    

L.P. Data Ryzyko 
Liczba 

szkód 

Wyplata 

odszkodowania 

(zł) 

Uwagi Rezerwa 

1 18.09.2014 OC 2 31 035,64 zł Zespół Szkół Gminnych nr 3   

2 18.09.2014 AC 1 8 500,00 zł Zespół Szkół Gminnych nr 3   

3 07.05.2013 AC 1 1 683,72 zł Gmina Milanówek  

Łącznie 41 219,36 zł Łącznie 0,00 zł 

 

Ubezpieczenie komunikacyjne: 

 

Pytanie nr 1 

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 nr 1: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu. 

 

Pytanie nr 2 

Proszę o informację czym jest spowodowana specjalność pojazdów specjalnych? 

 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający informuje, że pojazd specjalny został przystosowany do przewozu zatrzymanych osób. 
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Pytanie nr 3 

W odniesieniu do ubezpieczenia Zielonej Karty proszę o informację, czy ma ona obowiązywać na terytorium 

Rosji, Turcji, Tunezji, Maroko, Iran, Izrael, Azerbejdżan.  

 

Odpowiedź nr 3: 

 

TAK, Zamawiający oczekuje zakresu terytorialnego zgodnego z Systemem Zielonej Karty. 

 

Pytanie nr 4 

W odniesieniu do holowania dla assistance prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 150 km. 

 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający pozostaje przy zapisach obowiązujących w SIWZ.  

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie że zakres terytorialny assistance to RP. 

 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający pozostaje przy zapisach obowiązujących w SIWZ.  

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ubezpieczenia szyb. 

 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający pozostaje przy zapisach obowiązujących w SIWZ.  

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli gwarantowanej sumy ubezpieczenia w ryzyku AC. 

 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający pozostaje przy zapisach obowiązujących w SIWZ. Powyższa klauzula jest klauzulą fakultatywną. 

 

 

Zadanie II: „Zakup usług ubezpieczeń mienia i OC dla Milanowskiego Centrum Kultury i Miejskiej 

biblioteki Publicznej w Milanówku” 

 

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 nr 1: 

TAK, Zamawiający potwierdza, że w  okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ. 
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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 nr 2: 

TAK, 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 nr 3: 

Zamawiający potwierdza, że ochroną nie będą objęte:  

 imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest 

uzyskanie maksymalnej prędkości,  

 pokazy sztucznych ogni.  

 

Zamawiający informuje, że imprezy niemasowe w myśl Zamawiającego to min.:  wycieczki, wyjazdy 

integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjne, imprezy kulturalne, koncerty, dyskoteki, przedstawienia teatralne 

lub inne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym np. bal seniora, wkopanie kamienia węgielnego itp. 

Poniżej zamawiający wskazał szacunkową ilość imprez nie masowych. Zamawiający informuje, że podana ilość 

imprez może się zmienić w ciągu roku. 

 

Jednostka: 

Planowana 

(szacowana) liczba 

imprez niemasowych* 

Milanowskie Centrum Kultury 25 

Miejska Biblioteka Publiczna 25 

Łącznie 50 

 

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. 
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Odpowiedź nr 4: 

TAK, Zamawiający potwierdza, że 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 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 nr 5: 

TAK, 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 

W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o podanie przebiegu szkodowości od początku 2013 r. 

 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający potwierdza, że od 2013 r. nie było żadnych szkód. 

  

Zadanie III: „Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz komunikacyjnych pojazdów mechanicznych dla 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku” 

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 nr 1: 

TAK, Zamawiający potwierdza, że w  okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ. 

 

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 nr 2: 

TAK, 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. 
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Pytanie nr 3 

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 nr 3: 

TAK, Zamawiający potwierdza, że 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 4 

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 nr 4: 

TAK, 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 5 

W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o podanie przebiegu szkodowości od początku 2013r. 

 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, uzupełnia Dział H. 

„Informacje o szkodach” (str. 61) o szkodowość z roku 2013. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, 

Zamawiający potwierdza, że od 2013 roku nie było żadnych szkód.  

 

Poniżej Zamawiający przedstawia informacje jakie posiada. 

 

 

III cześć Majątek 

    

L.P. Data Ryzyko Liczba szkód 
Wyplata 

odszkodowania (zł) 
Uwagi Rezerwa 

1 20.03.2016 ogień 1 186 133,09     

2 2013/2014  1 1 914,00   

Łącznie 188 047,09 zł Łącznie 0,00 zł 
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Sprawę prowadzi: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 
Referat 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 

 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne: 

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o podanie marki i modelu dla pojazdów poz. 2,3 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający informuje, co następuje: poz. 2-URSUS/C-360/, poz. 3-URSUS/U-5314/. 

Pytanie nr 2 

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 nr 2: 

Zamawiający pozostaje przy zapisach obowiązujących w SIWZ.  

 

Pytanie nr 3 

W odniesieniu do holowania dla assistance prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 150 km. 

 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający pozostaje przy zapisach obowiązujących w SIWZ.  

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o potwierdzenie że zakres terytorialny assistance to RP. 

 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający pozostaje przy zapisach obowiązujących w SIWZ.  

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ubezpieczenia szyb 

 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający pozostaje przy zapisach obowiązujących w SIWZ.  

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli gwarantowanej sumy ubezpieczenia w ryzyku AC 

 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający pozostaje przy zapisach obowiązujących w SIWZ. Powyższa klauzula jest klauzulą fakultatywną. 

Z poważaniem 

                                                                             Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

                                                                                                      /-/ 

                                                                                        Anna Nyrek-Koczkodaj                      


