
Zapytania nr 6 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.  Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  sumy  ubezpieczeń  w  załączonym wykazie  (arkusz  exel)  są

wartościami z dotychczasowych polis, czy też wartości zostały ustalone w oparciu o aktualne

cenniki  ?  Prosimy  również  o  wskazanie,  która  z  wartości  ma  być  brana  pod  uwagę  przy

obliczaniu  ceny  ubezpieczenia  AC  pojazdów.  Prosimy  także  o  wyjaśnienie  braku  sum

ubezpieczenia w kilku pojazdach – czy mają być tylko ubezpieczone w ryzyku OC ?

2. Prosimy o zmianę zapisu część 3 OPZ, 2,19. - Zgłoszenie pojazdu nastąpi w dniu rejestracji

z podaniem nr VIN.

3.  Prosimy o  zmianę  zapisu  część  3  OPZ,  3.1.  -  Ochrona  ubezpieczeniowa  obowiązuje  w

okresie 24 miesięcy tj. od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku.

4. Prosimy o wykreślenie zapisu w część 3 OPZ pkt 3.2.  

5. Prosimy o zmianę zapisu OPZ w części 3 OPZ pkt 6.1.8. „Suma ubezpieczenia uwzględnia

wyposażenie dodatkowe typu: reklamy, napisy reklamowe, radia CB, zestawy głośnomówiące

itd.  zainstalowane w pojazdach o ile  zostało  wymienione  w umowie  AC i  uwzględnione  w

wartości pojazdu”.

6. Prosimy o wykreślenie zapisu w część 3 OPZ pkt 7.1.2 d).

7. Prosimy o zmianę zapisu OPZ w części 3 7.1.3. - „Przekroczenie lub złamanie przepisów

ruchu drogowego przez kierującego pojazdem nie ma wpływu na wypłatę odszkodowania” - za

wyjątkiem  szkód  powstałych  podczas  kierowania  pojazdem  przez  Ubezpieczającego,

Ubezpieczonego  lub  osobę  uprawnioną  do  korzystania  z  pojazdu  lub  osobę,  z  którą

Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym:

a)  w  stanie  nietrzeźwości  albo  w  stanie  po  użyciu  alkoholu  lub  pod  wpływem  środków

odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o

przeciwdziałaniu  narkomanii,  chyba  że  nie  miało  to  wpływu  na  zajście  wypadku

ubezpiczeniowego lub

b)  nie  posiadającego  wymaganych  prawem  państwa  zajścia  wypadku  ubezpieczeniowego

uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście

wypadku ubezpieczeniowego;

8. Prosimy o modyfikację zapisu w załączniku nr 3.3 do SIWZ Część 3 Wzór umowy pkt 3. -

„Ochrona  ubezpieczeniowa  obowiązuje  w  okresie  24  miesięcy  tj.  od  01.01.2019  roku  do

31.12.2020 roku” Wykonawca zobowiązany jest przesłać zamawiającemu, do dnia 17 sierpnia

2020 roku, aktualny wykaz szkód z obowiazującej Umowy ze stanem na dzień 31 lipca 2020.

9. Prosimy o wykreślenie zapisu w załączniku nr 3.3 do SIWZ Część 3 Wzór umowy pkt 3. ppkt

2), 3), 4), 5).

10. W załączniku nr 2   do SIWZ OPZ Część 2 „Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności

cywilnej Gminy-Miasto Płock i jednostek organizacyjnych” prosimy o wprowadzenie limitu na

jeden i wszystkie wypadki w wysokości 500.000,00 zł w klauzuli ubezpieczenia szkód w aktach

i dokumentach.



11. W załączniku nr 2 do SIWZ OPZ Część 2 „Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności

cywilnej Gminy-Miasto Płock i jednostek organizacyjnych” prosimy o wykreślenie poniższych

klauzul:

Klauzula ustalenia okoliczności zdarzenia: 

Na podstawie  niniejszej  klauzuli,  Strony uzgodniły,  że: Wykonawca jest  zobowiązany – po

otrzymaniu  zawiadomienia  o  wypadku  ubezpieczeniowym  –  prowadzić  postępowanie

likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności  związanych ze szkodą oraz

wysokością szkody, w szczególności  wypłacić odszkodowanie bez względu na toczące się w

związku ze zdarzeniem inne postępowanie, w tym sądowe, przygotowawcze lub jakiekolwiek

inne, jak też bez względu na uprawomocnienie się takich postępowań. 

Klauzula - błędów, przeoczeń, niedopełnienia obowiązków oraz informowania o zmia-

nach:

Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że:

1. Jeżeli Zamawiający nie dopełnił obowiązków określonych w umowie ubezpieczenia, a i ich

niedopełnienie miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, Wykonawca będzie ponosił

odpowiedzialność, pod warunkiem, że działania te nie stanowiły winy umyślnej reprezentantów

Zamawiającego, przez których rozumie się wyłącznie Prezydenta Miasta Płocka;

2. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu

na skutek zrealizowania się zdarzenia objętego ubezpieczeniem, pomimo, że Zamawiający nie

dopełnił  obowiązku  zgłoszenia  wszelkich  zmian  i  okoliczności  powodujących  wzrost  ryzyka

ubezpieczeniowego pod warunkiem, że działania te nie stanowiły winy umyślnej reprezentan-

tów Zamawiającego, przez których rozumie się wyłącznie Prezydenta Miasta Płock;

3.Ponadto Zamawiający w czasie trwania umowy ubezpieczenia nie ma obowiązku zgłaszania

zmian okoliczności, o które Wykonawca zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia w

innych pismach (w tym podczas trwania procedury przetargowej). 


