
Zapytania nr 4 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. 

1. Wnioskujemy o zastosowanie zasady proporcji w nieruchomościach. 

2. Wnioskujemy o wykreślenie w Klauzuli rezygnacji z regresu zapisu: „(którzy wyrządzili

szkodę umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa)”.

3.  Wnioskujemy  o  wprowadzenie  limitu  kwotowego  w  wysokości  500.000  zł  w  Klauzuli

ubezpieczenia wszelkiego rodzaju mediów

4.  Czy  intencją  Zamawiającego  w  Klauzuli  ubezpieczenia  mienia  o  charakterze

zabytkowym lub artystycznym jest aby Wykonawca w przypadku szkody wypłacał 200%?

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu: „100% ponad sumę ubezpieczenia”.

5.  Wnioskujemy  o  zmianę  punktu  2.  w  Klauzuli  automatycznego  doubezpieczenia

zwiększenia i rozliczenia/zmniejszenia mienia, na:

Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej oraz w przypadku, gdy 
wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji 
bądź obniżenia wartości składników mienia,  następuje w systemie pro rata w ciągu 30 dni po 
zakończeniu każdego rocznego okresu trwania umowy.

6.  W  Klauzuli  automatycznego  odtworzenia  sumy  ubezpieczenia wnioskujemy  o

dopisanie: „ z wyjątkiem przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia”

7. Wnioskujemy o zmianę limitu do 10 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz dopisanie, że

ochrona  na  warunkach  niniejszej  klauzuli  nie  obejmuje  prac  wykonywanych  w  ramach

kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem pokrycia

dachu – dotyczy Klauzuli prac budowlano-montażowych

8. Wnioskujemy o dopisanie do Klauzuli ubezpieczenia mienia w czasie transportu, zapis:

„Ubezpieczeniem  nie  są  objęte  jakiekolwiek  szkody  powstałe  podczas  lub  w  związku  z

transportem  dokonywanym  przez  osoby  trzecie  na  podstawie  jakichkolwiek  umów

cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie

usług logistycznych”.

9. Wnioskujemy o zmianę zapisów w Klauzuli definicji wartości rzeczywistej, na następujący:

„Wartość  odpowiadająca  wartości  odtworzeniowej  (nowej)  przedmiotu  ubezpieczenia

pomniejszonej o zużycie techniczne”



10. Wnioskujemy o zmianę zapisów w Klauzuli ustalenia wypłaty odszkodowania w pkt 2.

zgodnie z poniższym:

„W razie odstąpienia przez Zamawiającego od odtwarzania mienia, wysokość szkody ustala się

według wartości  rzeczywistej na dzień wystąpienia szkody, niezależnie od wartości,  według

której zadeklarowano sumę ubezpieczenia.

11.  Wnioskujemy o podanie  sum ubezpieczenia  dla  mienia  wyszczególnionego w  Klauzuli

pełnej  ochrony  dla  budowli,  tj.:  ogrodzeń,  bram zewnętrznych  lub  wewnętrznych,  itp.,

chodników i dróg, itp., altanek śmietnikowych, placów zabaw wraz z wyposażeniem, etc., w

przeciwnym  razie  Wykonawca  nie  będzie  wiedział  czy  mienie  zostało  zgłoszone  do

ubezpieczenia, ewentualnie wnioskujemy o wprowadzenie limitu.

12.  Wnioskujemy  o  przeniesienie  Klauzuli  –  błędów,  przeoczeń,  niedopełnienia

obowiązków oraz informowania o zmianach do Klauzul fakultatywnych.

13. Wnioskujemy o wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych, Klauzuli objęcia

ochroną szkód powstałych w okresie gwarancyjnym.

14.  Wnioskujemy o zastosowanie  limitu  odpowiedzialności  w SUBKlauzuli  ubezpieczenia

ryzyka  ognia  wewnętrznego  oraz  bezpośredniego  uderzenia  pioruna,  prosimy  o

informację jakich maszyn ma dotyczyć, jaka jest ich pelna wartość oraz czy wystąpiły tego

typu szkody.

15. Jakich maszyn ma dotyczyć i jaka jest ich pełna wartość  oraz czy były takie szkody - 

dotyczy SUBKlauzula ubezpieczenia lin i pasów do wysokości sum stałych.

16. W Klauzuli ubezpieczenia zwierząt w pkt. 4 ppkt b) wnioskujemy o wprowadzenie 

franszyzy czasowej 3 dni.

17. Wnioskujemy o wykreślenie w kradzieży zwykłej wartości pieniężnych.

18. Prosimy informację czy w ciągu 10 lat wystąpiła powódź. Jeśli tak, prosimy o podanie w 

której lokalizacji oraz jaka była wysokość strat.

19. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w molo powstałych w wyniku guana 

ptasiego, ewentualnie wprowadzenie limitu w wysokości 4.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia.

20. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

21. Wnioskujemy o zwiększenie franszyzy integralnej do 400 zł.

Ad.III. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej Zamawiającego: 

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do Umowy 



Cześć 1 OPZ, Przedmiot i termin realizacji zamówienia, element III- ubezpieczenie oc z tytułu 

prowadzonej działalności i posiadanego mienia  tzw. ogólnej.

Pytanie 1

Pkt 1.3. e)

Prosimy o potwierdzenie, ze ochrona ubezpieczeniowa nie ma dotyczyć szkód:

1 ) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego

posiadaczowi pojazdu mechanicznego; 

2) wynikłych w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, 

3) polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkie-go rodzaju 

dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych; 

Pytanie 2

Pkt 1.3. g)

Prosimy u ustalenie franszyzy redukcyjnej dla mienia pozostawionego w szatni w wysokości 

500 zł;

Prosimy o wprowadzenie dodatkowego podlimitu odpowiedzialności za przedmioty wartościowe 

na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia w wysokości 5.000 zł;

Pytanie 3

Pkt 1.3. i)

Prosimy o ustalenie podlimitu oc dla szkód w mieniu pracowników w wysokości 200.000 zł na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Pytanie 4

Pkt 1.3 j)

Wnioskujemy o dodatkowe wyłączenie:

-czyste straty finansowe wynikające z odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Pytanie 5

Pkt 1.3 m)

Prosimy o potwierdzenie, ze chodzi o szkody i koszty spowodowane przez nagłe, możliwe do 

zidentyfikowania, nieprzewidywalne, pojedyncze, niezamierzone zdarzenie stwierdzone w ciągu

72 godzin od momentu jego zaistnienia;

Pytanie 6

Pkt 1.3 n)

Prosimy o ustalenie podlimitu oc dla szkód spowodowanych przez materiały pirotechniczne w 

wysokości 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Pytanie 7

Pkt 1.3 r)

Prosimy o wprowadzenie treści poniższej klauzuli dla szkód powstałych w pojazdach będących 

pod dozorem lub kontrolą  Zamawiającego lub stanowiących przedmiot obróbki:



1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OW U, na 

wniosek Ubezpieczającego,

włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za 

szkody w pojazdach

samochodowych, motocyklach i ich wyposażeniu fabrycznym:

1) znajdujących się w pieczy Ubezpieczonego, pod jego dozorem lub kontrolą, które wystąpiły 

na skutek uszkodzenia

tego mienia, zniszczenia oraz utraty wynikającej z kradzieży z włamaniem lub rozboju.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego pod warunkiem,

że Ubezpieczony prowadzi

dokumentację potwierdzającą fakt przyjęcia i wydania pojazdu, a pojazdy znajdują się na 

terenie dozorowanym

całodobowo, ogrodzonym, oświetlonym w porze nocnej oraz wyposażonym w urządzenia 

blokujące wjazd

i wyjazd uniemożliwiające opuszczenie parkingu bez wiedzy osoby dozorującej;

2) stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub innych czynności, 

wykonywanych w ramach

usług prowadzonych przez Ubezpieczonego, które powstały w trakcie ich wykonywania.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się w momencie przyjęcia rzeczy i trwa aż do 

chwili jej wydania. W razie wątpliwości

w ustaleniu, w oparciu o postanowienia umowy zawartej pomiędzy Ubezpieczającym a 

poszkodowanym, czy

przedmiotem obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub innych czynności jest cała rzecz, czy 

tylko jej część,

za przedmiot tych czynności uznaje się możliwą do wyodrębnienia pod względem 

konstrukcyjnym lub funkcjonalnym

część rzeczy poddanej obróbce, czyszczeniu, naprawie, serwisowi lub innym czynnościom.

2. Z zachowaniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w § 5 OW U, Ubezpieczyciel nie 

ponosi również odpowiedzialności

za szkody:

1) wyrządzone w pojazdach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, 

kolekcjonerską;

2) w wartościach pieniężnych oraz innych rzeczach pozostawionych w pojazdach, o których 

mowa w ust. 1;

3) w pojazdach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użyczenia, leasingu oraz innych

umów o podobnym charakterze;

4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, a także szkód 

wynikających z poświadczenia

nieprawdy, wprowadzania w błąd, podstępu, wymuszenia, szantażu, przywłaszczenia, 

niszczenia, usuwania, ukrywania,

przerabiania lub podrabiania dokumentów.

3. W razie utraty rzeczy w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju, Ubezpieczony jest 

zobowiązany niezwłocznie, jednak

nie później niż w ciągu 48 godzin, zawiadomić  policję o zaistniałym wypadku 

ubezpieczeniowym, pod rygorem odmowy bądź ograniczenia



wypłaty odszkodowania.

4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie 

niniejszej klauzuli jest ograniczona

do wysokości podlimitu określonego w dokumencie ubezpieczenia.

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone zwiny umyślnej przez pracowników 

Ubezpieczonego.

Pytanie 8

Pkt 1.3  s)

Prosimy o dopisanie : „pod warunkiem, że czynnik, który wpływa na otoczenie w sposób 

powolny, prowadzi do szkody nagłej i niespodziewanej”;

Pytanie 9

Pkt 1.3 u)

Prosimy o ustalenie podlimitu dla szkód powstałych w związku z wykonywaniem czynności 

zawodowych w wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Pytanie 10

Klauzula ubezpieczenia szkód w aktach i dokumentach

Prosimy o ustalenie podlimitu dla szkód powstałych w związku z wykonywaniem czynności 

zawodowych w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Pytanie 11

Klauzula błędów, przeoczeń 

Prosimy o wyłączenie klauzuli z listy klauzul obligatoryjnych i włączenie do listy klauzul 

obligatoryjnych

Ad. IV. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków członków Ochotniczych

Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Pytanie nr 1
Prosimy o wyrażanie zgody na obniżenie sumy ubezpieczenia NNW do 50 000 zł na osobę w 
odniesieniu do wariantu dla członków OSP.

Pytanie nr 2
Prosimy o wyrażanie zgody na obniżenie sumy ubezpieczenia w kosztach leczenia i rehabilitacji
do 20% sumy ubezpieczenia NNW w odniesieniu do wariantu dla członków OSP.

Pytanie nr 3
Prosimy o wyrażanie zgody na obniżenie sumy ubezpieczenia na zakup przyrządów 
ortopedycznych, protez do 30% sumy ubezpieczenia NNW w odniesieniu do wariantu dla 
członków OSP.




