
Zapytania nr 7 z dnia 07.11.2018 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. 

SIWZ:

W rozdziale III SIWZ, punkt 12 znajduje się informacja iż Zamawiający nie wymaga wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Natomiast w rozdziale IX punkt 9  Zamawiający

wskazuje, iż zwraca wadium niezwłocznie po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia

należytego wykonania umowy. 

Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie czy wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego

wykonania umowy czy też nie?

CZĘŚĆ I:

2) Proszę o określenie zakresu prac budowlanych jakie są prowadzone na nabrzeżu wiślanym –

ul. Rybaki?

3) Czy wyżej wymienione prace ingerują lub naruszają substancję MOLO lub Amfiteatru?

4) Proszę o  informację, czy trąba powietrzna, która przeszła nad Płockiem w dniu 25 czerwca

2018r.  wyrządziła  szkody  w  mieniu  należącym  do  Gminy-Miasto  Płock  lub  jednostek

podległych, które nie zostały zgłoszone gdyż wartość ich została wstępnie określona poniże

udziału własnego?

5)  Szczegółowy  opis  przedmiotu  ubezpieczenia  –  klauzule  obligatoryjne  –  klauzula

automatycznego doubezpieczenia zwiększenia i rozliczenia/zmniejszenia mienia – wnosimy o

obniżenie limitu odpowiedzialności do 20 mln zł.

6)  Szczegółowy  opis  przedmiotu  ubezpieczenia  –  klauzule  obligatoryjne  –  klauzula  prac

budowlano -  montażowych – wnosimy o wykreślenie  odpowiedzialności  za prace,  na  które

konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę..

7) Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk –

klauzula kradzieży zwykłej – wnosimy o obniżenie limitu do 10 000 zł..

8) Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk –

klauzula kradzieży zwykłej – wnosimy o podniesienie franszyzy redukcyjnej dla tej klauzuli do

500 zł



9) Wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej dla Molo i amfiteatru w wysokości   4.000,00 zł..

10)  Wnosimy o ograniczenie zakresu ochrony dla Molo i amfiteatru do zakresu pełnego czyli

ryzyk nazwanych.

11)  Wnosimy o  wprowadzenie  franszyzy  redukcyjnej  dla  szkód  w  elektronice  stacjonarnej

zakupionej w ramach projektu „E-integracja”  w wysokości 300 zł

12) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej punkt

1.3  podpunkt  oznaczony  literą  b  –  wnosimy  o  dopisanie  „  o  ile  Zamawiający  ponosi

odpowiedzialność za wskazane zdarzenie”.

13) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej punkt

1.3  podpunkt  oznaczony  literą  d  –  wnosimy  o  dopisanie  „  o  ile  Zamawiający  ponosi

odpowiedzialność za wskazane zdarzenie”.

Prosimy o  wyjaśnienie,  czy Zamawiający zarządza usługowo  nieruchomościami innymi niż

przekazane mu w Zarząd przez Skarb Państwa, jeżeli  tak prosimy o podanie dodatkowych

informacji: 

prosimy o potwierdzenie, iż niniejsze ubezpieczenie nie stanowi spełnienia obowiązku zawarcia

ubezpieczenia obowiązkowego OC zarządcy nieruchomości i nie zastępuje tego ubezpieczenia,

Ilość  osób  zatrudnionych  przy  wykonywaniu  czynności  zarządcy  nieruchomości  (innych  niż

należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa),

Przychód osiągnięty w ciągu ostatnich 12 m-cy  z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych

niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne  i

nieruchomości komercyjne,

Przychód planowany na najbliższe 24 m-ce  z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych niż

należnych  do  Zamawiającego  i  Sk.  Państwa)  w  podziale  na  nieruchomości  mieszkalne  i

nieruchomości komercyjne,

 Zobowiązania (w podziale na wypłacone odszkodowania i zawiązane rezerwy) za minimum

ostatnie  3  lata,  wraz  z  informacją  o  przyczynach  roszczeń  (opisy  szkód).  Prosimy  o

wyodrębnienie  tych zobowiązań z ogólnego zestawienia  szkodowości.

 Prosimy  o  informację  jakie  inwestycje  budowlane  planuje  Ubezpieczony  w  okresie
ubezpieczenia  ,  czy  powierza  te  czynności  wyspecjalizowanym  firmom  budowlanym  z
wymogiem posiadania polisy OC.

 W  odniesieniu  do  zakresu  ubezpieczenia  dotyczącego  wykonywania  władzy  publicznej  ,

prosimy o informacje do oceny ryzyka:

Ile i jakich (obszary) decyzji  administracyjnych wydaje Ubezpieczany  średniorocznie w ciągu

ostatnich 5 lat? (prosimy o szczególne uwzględnienie decyzji z zakresu polityki przestrzennej,

wywłaszczeniowych),



Ile  decyzji  administracyjnych  wydawanych  przez  Ubezpieczonego w ciągu  ostatnich  5  lat,

średniorocznie,   zostało  uznanych  za  niezgodne   z  prawem? Prosimy  o  wylistowanie  ww.

decyzji wraz z  podziałem na rodzaje (obszary) decyzji.

czy Ubezpieczony wydaje  zezwolenia,  koncesje i licencje  dot. prowadzonej działalności,

Ile  i  w  jakim  zakresie  (obszary)  Ubezpieczony  wydał  takich  zezwoleń,  koncesji  i  licencji

średniorocznie,  w ciągu ostatnich 5 lat?

Ile i w jakim zakresie Podmiot Ubezpieczony odmówił wydania zezwoleń,  koncesji i licencji    w

ciągu ostatnich 5 lat?,

Czy do  Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze

dot. wydawanych decyzji administracyjnych  - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz  z

podaniem  obszaru decyzji , wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania,

.Prosimy o szczególne odniesienie się  do ilości decyzji w zakresie inwestycji budowlanych  w

tym . i roszczeń dot.  obszaru inwestycji budowlanych jak również wypłaconych odszkodowań?

Prosimy  o  informację,  były  kierowane  do  Zamawiającego  roszczenia  dot.  przewlekłości

postepowania administracyjnego, ile i w jakiej wysokości.

 W  odniesieniu  do  budynków  komunalnych  mieszkalnych/niemieszkalnych   zgłoszonych  do

ubezpieczenia: 

        - wykaz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych 

        - prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi  odpowiedzialność cywilna z

tytułu posiadania i administrowania:

nieruchomościami  przeznaczonymi do rozbiórki 

nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami  budowlanymi, 

nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni. 

 Prosimy o informację czy ubezpieczony: 

posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, 

oraz czy prowadzi działalność związaną z:  sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem

odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem ? 

 Czy  w  zakres  działalności  Zamawiającego  wchodzi  działalność  związana  z  transportem 

publicznym.. 

 Prosimy o informacje na temat rodzaju i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego 

imprez   masowych. 

 Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły  imprezy o charakterze

lotniczym, sportów ekstremalnych,  w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

 Prosimy  o  potwierdzenie,  ze  Ubezpieczony  nie  posiada,  nie  użytkuje,  nie  zarządza  lub
administruje  wysypiskiem  lub  składowiskiem  odpadów,  oraz  nie  prowadzi  działalności
związanej  z  oczyszczaniem  ścieków,  sortowaniem,  spalaniem,  utylizowaniem,  odzyskiem
odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem ?



 Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły  imprezy o charakterze

lotniczym, sportów ekstremalnych,  w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

 Prosimy  o  informację  na  temat  stanu  dróg  zarządzanych  przez  Ubezpieczającego  oraz

remontów  dróg  przeprowadzanych  w  okresie  ostatnich  5  lat  i  planowanych  na  okres

najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg .

 Prosimy o potwierdzenie , że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń  za

szkody w gatunkach  chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w

powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów  stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za

środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku 

naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom  w

środowisku i ich naprawie.

 Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte  

a)  Szkody  na  osobie  objęte  obowiązkowym  ubezpieczeniem  odpowiedzialności  cywilnej

podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  za

szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem

zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,

zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Finansów  z  dnia  22  grudnia  2011  r.  w  sprawie

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność

leczniczą (Dz.U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729).

b) szkody powstałych wskutek działalności leczniczej,  medycznej  i  jakichkolwiek świadczeń

zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych.

27) prosimy o informację czy Straż Miejska wykorzystuje w swojej pracy psy i czy mają one

zapewnione odpowiednie szczepienia i badania lekarskie i czy są odpwiedznio szkolone oraz

przetrzymywane?

28)  wnosimy  o  wprowadzenie  franszyzy  redukcyjnej  dla  szkód  z  tytułu  powolnego

oddziaływania w wysokości 1 000,00 zł

29) Część 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – klauzula ubezpieczenia w aktach i

dokumentach  –  wnosimy  o  ustalenie  limitu  100 000,00  zł  na  jeden  i  wszystkie  wypadki

wspólnego dla wszystkich współubezpieczonych.

30) Część 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – punkt 1 podpunkt 1.3 oznaczone

literą a – wnosimy o wyłączenie odpowiedzialności za nadzór architektoniczny i budowlany.



31) Część 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – punkt 1 podpunkt 1.3 oznaczone

literą b – wnosimy o dopisanie „  o ile  Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wskazane

zdarzenie”.

32) Część 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – punkt 1 podpunkt 1.3 oznaczone

literą d – wnosimy o dopisanie „  o ile  Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wskazane

zdarzenie”.

33) Część 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – klauzula ubezpieczenia w aktach i

dokumentach  –  wnosimy  o  ustalenie  limitu  100 000,00  zł  na  jeden  i  wszystkie  wypadki

wspólnego dla wszystkich współubezpieczonych.

34) Wnosimy o podwyższenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka wandalizmu, dewastacji oraz 

35) Czy Zamawiający w ramach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia włączył również mienie

służące do prowadzenia działalności /znajdujące się na targowiskach i halach targowych? Jeśli

tak, proszę o wykaz mienia oraz wartość tego mienia.

Prosimy  o  informację,  czy  wśród  budynków  zgłoszonych  do  ubezpieczenia,  znajdują  się

budynki  w  trakcie    remontu?  Jeśli  tak  prosimy  o  wskazanie  lokalizacji  oraz  zakresu

wykonywanych robót, jak również informację czy zakres tych robót jest objety innym rodzajem

ubezpieczenia?

Prosimy  o  podanie  wartości  najdroższych  dziel  sztuki,  eksponatów  muzealnych,  ksiąg  –

będących w posiadaniu Zamawiającego.

38) Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju namioty są zgłoszone do ochrony ubezpieczeniowej,

prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych.

39) Prosimy o wskazanie jaki rodzaj mienia znajduje się w tych namiotach i o jakiej wartości.

Czy Zamawiający może potwierdzić, że koszty ewakuacji dotyczą wyłącznie ubezpieczonego

mienia?

41) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony szkód w molo powstałych

w wyniku guana ptasiego?

42) Czy Zamawiający wyraża zgodę na  wprowadzenie limitu dla guana ptasiego w wysokości 5

000,00 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

43) Czy sieci  energetyczne i  inne przyłącza są w należytym stanie  techniczny i  podlegają

cyklicznym przeglądom?

44) Prosimy o potwierdzenie, że pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia mają być objęte ochroną

ubezpieczeniową tylko w miejscu ubezpieczenia?



45) Czy Zamawiający akceptuje włączenie Kl. IT  standardowo stosowanej w OWU 

Ubezpieczycieli /

 Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej  umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel.  odpowiada za szkody rzeczowe,

przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia

danych lub oprogramowania,  a  w szczególności  jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian

spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

szkody  w  danych  i  oprogramowaniu  powstałe  wskutek  ich  utraty  lub  uszkodzenia,  w

szczególności  wszelkie  niekorzystne  w  nich  zmiany  spowodowane  przez  skasowanie,

uszkodzenie  lub zmiany ich  pierwotnej  formy,  a  także  powstałe  w ich  następstwie  szkody

związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

szkody  w  danych  lub  oprogramowaniu  będące  następstwem  ograniczenia  zakresu

funkcjonalności,  użytkowania  lub dostępności  do nich,  a  także powstałe  w ich  następstwie

szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w

działalności,

Jednakże  –  mimo wprowadzenia  powyższych  wyłączeń z  ochrony  ubezpieczeniowej  oraz  z

zastrzeżeniem  warunków,  zakresu,  postanowień  i  wyłączeń  zapisanych  w  umowie

ubezpieczenia  - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

lub przynajmniej wprowadzenie limitu dla takich szkód, np. 100.000,00 zł /lub innego prosimy

podać/ na jedno i wszystkie zdarzenia dla wszystkich jednostek?


	45) Czy Zamawiający akceptuje włączenie Kl. IT  standardowo stosowanej w OWU Ubezpieczycieli /
	Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

