
Zapytania nr 2 z dnia 06.11.2018 roku

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn:  Kompleksowa  usługa
ubezpieczenia Gminy-Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie
ubezpieczenia  mienia,  odpowiedzialności  cywilnej,  ubezpieczenia  osobowego  oraz
ubezpieczeń komunikacyjnych. 

Część I

1. Pkt. 2, 7 b)  dopisanie po słowach „…tego typu należności” słów – w granicach sum

ubezpieczenia,  limitów  dodatkowych  oraz  klauzul  mających  zastosowanie  do  danego

ryzyka.

2. Pkt. 2, 11 – czy zamawiający przewiduje zwiększenie sum ubezpieczenia największych

lokalizacji do zgłoszenia w pierwszym roku ubezpieczenia? jeżeli tak to o ile procent?

3. Pkt. 2, 12 – prosimy o potwierdzenie, że jest to wartość odtworzeniowa lub

księgowa brutto.

4. Wnosimy  o  wykreślenie  z  klauzuli  likwidacji  środków  trwałych  oraz  wartości

ubezpieczenia (różne wartości) zapisów dotyczących wartości księgowej brutto.

5. Klauzula likwidatora szkód  - wnosimy od dopisanie po słowach „.. Zamawiający powoła”

słów „w porozumieniu i na koszt Wykonawcy”.

6. Klauzula ubezpieczenia mienia niezależnie od prawa własności  – jakiej sytuacji  może

dotyczyć ta klauzula? Jakiego mienia?

7. Klauzula  ubezpieczenia  mienia  bez  względu  na  wiek  –  prosimy  o  potwierdzenie,  że

dotyczy  mienia  nie  wyłączonego  z  eksploatacji,  posiadającego  wszelkie  wymagane

pozwolenia m.in. na użytkowanie oraz zabezpieczenia zgodne z opsianymi wymogami w

OPZ.

8. Wnosimy o zastąpienie zapisów klauzuli automatycznego doubezpieczenia zwiększenia i

rozliczenia/zmniejszenia mienia treścią:

Z  zastrzeżeniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą,  postanowień  umowy

ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy

oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

Za  opłatą  dodatkowej  składki  automatyczną  ochroną  ubezpieczeniową,  w  okresie

ubezpieczenia określonym w polisie, objęte zostają wszelkie nowo nabyte środki trwałe oraz

środki  trwałe,  których wartość  wzrosła  w okresie  ubezpieczenia  na  skutek  wykonanych

inwestycji.

Odpowiedzialność  za  szkody  w  mieniu,  o  którym mowa  powyżej,  jest  ograniczona  do

określonego w polisie limitu dla potrzeb niniejszej klauzuli.

W  terminie  31  dni  po  zakończeniu  okresu  ubezpieczenia  Ubezpieczający  przedstawi

deklarację dotyczącą rzeczywistego wzrostu wartości mienia w okresie ubezpieczenia.

Składka  dodatkowa  zostanie  obliczona  z  zastosowaniem  stawek  ustalonych  w  umowie

ubezpieczenia dla grupy ubezpieczenia, do której zaklasyfikowane będzie nabyte mienie, z

zastosowaniem następującego wzoru:

Ds.= (Wk – Wp) x S x 0,5, gdzie:

Ds. – dodatkowa składka,

Wk – wartość majątku ubezpieczonego na koniec okresu ubezpieczenia,



Wp – wartość majątku ubezpieczonego na początku okresu ubezpieczenia,

S – stawka.

9. Wnosimy o zmianę limitu dla  klauzuli  automatycznego doubezpieczenia na  wysokość

20% wartości mienia w danej lokalizacji. 

10. Wnosimy o wykreślenie z klauzuli automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia słów

„  bez  dodatkowej  składki”.  Zwiększenie  sumy ubezpieczenia  po  wypłacie  szkody  itp.

Wiąże się z dopłatą składki.

11. Klauzula  akceptacji  aktualnego  stanu  zabezpieczeń  przeciwpożarowych  i

przeciwkradzieżowych pkt. A) – prosimy i zmianę wymogu zamka jednozastawkowego

na wielozapadkowy. 

12. Wnosimy  o  wykreślenie  z  klauzuli  prac  budowlano-montażowych  słów:  „Niniejsze

postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie

pozwolenia na budowę.

13. Klauzula niezwłocznej likwidacji – wnosimy o zmianę zapisu – 3 dni na 5 dni. 

14. Klauzula ustalenia okoliczności zdarzenia – wnosimy o wykreślenie słów: „bez względu

na toczące się w związku ze zdarzeniem inne postępowanie w tym…” oraz zmianę zapisu

3 dni na 5 dni.

15. Klauzula  likwidacji  szkód  –  dopisanie  informacji,  że  w  przypadku  kalkulacji  kosztów

(kosztorys naprawy) ten powinien być zaakceptowany przez Wykonawcę/ 

16. Wnosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia, przeniesienia mienia

pomiędzy  placówkami/  lokalizacjami  w  wysokości  5  mln  PLN  na  jedno  i  wszystkie

zdarzenia.

17. Klauzula  ochrony  dla  mienia  podczas  składowania  i  mienia  nieeksploatowanego  lub

wyłączonego z użytkowania (klauzula dla Elementów I-II) – prosimy o potwierdzenie, że

dotyczy to mienia ruchomego oraz nie wyłączonego dłużej niż na 3 mce. I mienie to nie

jest składowane poniżej poziomu gruntu.

18. Klauzula ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy – prosimy o dopisanie, że ochrona

taka trwa 3 mce.

19. Wnosimy  o  wykreślenie  z  klauzuli  wartości  rzeczywistej  zapisu  dotyczącego  nie

większego pomniejszenia niż 60%.

20. Wnosimy o wykreślenie z klauzuli definicji wartości księgowej zapisu: „ bez potrącania

zużycia technicznego czy amortyzacji”

21. Wnosimy o wykreślenia z klauzuli definicji wartości odtworzeniowej słów: powiększona o

koszty transportu, budowy lub montażu”

Ad. 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

22. Zakres ubezpieczenia pkt. 1.2 Wnosimy o dopisanie po słowach „osuwanie i zapadanie

się ziemi” słów: niespowodowane działalnością człowieka. W przypadku braku akceptacji

prosimy o wprowadzenie limitu dla takich szkód w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i

wszystkie zdarzenia.

23. Wnosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia pojazdów podlegających obowiązkowi

rejestracji.

24. Wnosimy o zastosowanie limitu dla zakresu ubezpieczenia: poszukiwań miejsc powstania

awarii w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

25. 1.4 b) wnosimy o dopisanie: pod warunkiem, że budynek posiada aktualne wymagane

prawem przeglądy, a wszystkie wynikłe usterki z przeglądów zostały wykonane.



26. 1.4 b) wnosimy o wprowadzenie limitu dla niszczącego oddziaływania śniegu, lodu lub

działania mrozu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Przedmiot ubezpieczenia

27. Wnosimy o wykaz  wraz  podaniem lokalizacji  oraz  wartości  jak  i  stanu  technicznego

następującego mienia:

- hale namiotowe/pneumatyczne

- szklarnie

- tunele w tym foliowe

- kominy wolnostojące

- wiat

28. Wnosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności dla przedmiotu ubezpieczenia:

- parkometry

- punkty sprzedaży biletów

- tablice informacyjne

- znaki drogowe

-  słupy  oświetleniowe  przekaźnikowe  i  elektryczne  w  tym  sygnalizacja  świetlna  i

ostrzegawcza,

- progi zwalniające

- pojemniki  na surowce wtórne i kosze

- iluminacje świetlne i ozdoby okolicznościowe

Limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

29. Wnosimy  ograniczenie  zakresu  ubezpieczenia  dla  chodników,  placów,  dróg  do  ryzyk

podstawowych wymienionych w punkcie 1.1

30. Prosimy o wykaz pomników, rzeźb, kompozycji przestrzennych z podaniem lokalizacji i

wartości. 

31. Prosimy o wykaz wiaduktów podlegających ubezpieczeniu wraz z podaniem konstrukcji,

roku budowy, wartości oraz stanu technicznego

32. Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla nasadzeń w wysokości 50.000,00

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

33. Gdzie i w jakich ilościach zamawiający przechowuje paliwo i jakiego typu.

34. Proszę  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  nie  oczekuje  ochrony  ubezpieczeniowej w

zakresie szkód 

polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

35. Czy  wśród  mienia  zgłoszonego  do  ubezpieczenia   występują  budynki/budowle/lokale

nieużytkowane/  wyłączone z eksploatacji ?

Jeśli tak, prosimy o:

a) przedstawienie wykazu nieruchomości wyłącznych z eksploatacji/użytkowania wraz z
krótkim  opisem  ich  stanu  technicznego,  wskazaniem  przyczyn  wyłączenia  z
eksploatacji/użytkowania oraz określeniem ich wartości, informacji czy nieruchomości
nieużytkowane wpisane są do rejestru zabytków oraz celu przeznaczenia budynków,
od kiedy Zamawiający jest w posiadaniu takiego budynku, jak długo budynek nie jest
użytkowany, czy budynek jest przeznaczony do remontu lub rozbiórki.

b) informacja  czy  w  okresie  realizacji  zamówienia  Klient  planuje  wyłączyć  z
eksploatacji/użytkowania jakiekolwiek obiekty – jeśli tak? Jakie to obiekty? Jak jest
cel wyłączenia z eksploatacji. Czy budynki przeznaczone są do remontu czy rozbiórki?

c) wprowadzenie  postanowień  dodatkowych,  że  w/w mienie  objęte  jest  ochroną  pod
warunkiem, że:

- ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi, 



-  wszelkie  maszyny,  urządzenia  są  odłączone  od  źródeł  zasilania  oraz  odpowiednio
zakonserwowane;
- wszelkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji;
-  środki  zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i  przeciwkradzieżowe
utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia.
d) czy budynki posiadają aktualne przeglądy?
36. jakie jest otoczenie budynków wyłączonych z eksploatacji?

37. czy  w  mieniu  zgłoszonym  do  ubezpieczenia  znajdują  się  budynki  przeznaczone  do

rozbiórki? Jeżeli tak wnosimy o ich wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia.

38. wnosimy  o  wprowadzenie  limitu  odpowiedzialności  dla  wszystkich  budynków

wyłączonych  z  eksploatacji/nieużywanych  w  wysokości  5.000.000,00  PLN na  jedno  i

wszystkie zdarzenia.

39. Prosimy  o  wskazanie  odległości  od  nieruchomości  wyłączonych  z  eksploatacji/

nieużytkowanych od PSP lub OSP.. 

40. Wnosimy o wprowadzenie następujących franszyz:

-  dla  mienia  wyłączonego z  eksploatacji/  nieużytkowanego – 20% wartości  szkody  nie

mniej niż 200.000,00 PLN

- przepięcia – 500,00 PLN w każdej szkodzie.

-  infrastruktura,  urządzenia  wbudowane  w  drogi,  chodniki,  iluminacje  świetlne  –  20%

wartości szkody nie mniej niż 2.000,00 PLN

- wandalizm – 500 PLN

- graffiti – 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN

- molo – 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000,00 PLN

- w pozostałych szkodach – 1.000,00 PLN

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
41. Wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt. 1.3 e) słów:
„ochroną objęte są również szkody wyrządzone przez wszystkie pojazdy, które to szkody 

nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 

pojazdów mechanicznych na postawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) - limit odpowiedzialności 

na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia

42. Prosimy o informację jakie drobny usługi medyczne wykonuje zamawiający.

43. Wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia usług medycznych

44. Wnosimy o w określenie z zakresu ubezpieczenia usług medycznych poza terenem RP.

45. Wnosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności dla pkt. 1.3 o) w wysokości 

200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

46. Wnosimy u wyłączenie z zakresu ochrony klauzuli czystych strat finansowych 

odpowiedzialności za produkt i usługę.

47. Wnosimy o wykreślenie klauzuli ochrony dla umów u czynności zawartych przed datą 

początkową lub produktów wprowadzonych przed datą początkową.

48. Wnosimy o dopisanie do klauzuli jurysdykcji :”pod warunkiem, że ich siedziba 

znajduje się na terenie RP”

Ubezpieczenie obiektów mostowych

49. Zakres ubezpieczenia pkt. 1.2 Wnosimy o dopisanie po słowach „osuwanie i zapadanie

się ziemi” słów: niespowodowane działalnością człowieka. W przypadku braku akceptacji



prosimy o wprowadzenie limitu dla takich szkód w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i

wszystkie zdarzenia.

50. Wnosimy o zastosowanie limitu dla zakresu ubezpieczenia: poszukiwań miejsc powstania

awarii w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

51. 1.4 b) wnosimy o dopisanie: pod warunkiem, że budynek posiada aktualne wymagane

prawem przeglądy, a wszystkie wynikłe usterki z przeglądów zostały wykonane.

52. 1.4 b) wnosimy o wprowadzenie limitu dla niszczącego oddziaływania śniegu, lodu lub

działania mrozu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytania dodatkowe:

53. Wnosimy o informację czy w przedmiocie ubezpieczenia znajdują się instalacje baterii

słonecznych (tzw. Instalacje solarne), fotowoltaiczne? Jeżeli tak prosimy o dodatkowe

informacje:

- czy są to instalacje solarne czy fotowoltaiczne

- czy są nowe czy używane. Jeżeli używane czy są serwisowane przez profesjonalne 

podmioty

- czy występowały szkody w tego typu instalacjach

54. prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone wysypiska śmieci, 

sortownie śmieci i składowiska odpadów.




