Dotyczy: zapytania ofertowego na usługę ubezpieczenia Miasta Maków Mazowiecki oraz podległych
jednostek organizacyjnych.
W związku z przystąpieniem do składania ofert na ubezpieczenie mienia zwracamy się z uprzejmą
prośbą o udzielenie dodatkowych informacji:
1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie
będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej,
farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem jednostkami służby
zdrowia z wyłączeniem drobnych usług medycznych świadczonych przez personel na rzecz
podopiecznych domów pomocy społecznej.
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej w
związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej ani farmaceutycznej, nie obejmuje
też odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podmioty lecznicze, ani w związku z
zarządzaniem podmiotami leczniczymi.
Ochrona winna jednak objąć odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu
drobnych czynności medycznych, w szczególności pielęgnacyjnych na rzecz uczniów (w tym
m.in. podawanie leków, zmiana opatrunków itp.) oraz za szkody będące wynikiem przeniesienia
chorób zakaźnych lub zakażeń.
2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w
ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu
salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową (OC za produkt
gastronomiczny) nie będzie obejmować szkód spowodowanych przeniesieniem choroby CreutzfeldtaJacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz że nie chodzi o szkody objęte ubezpieczeniem
obowiązkowym.
Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem)
produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez
okolicznościowych przez wszystkie jednostki a także szkody spowodowane przeniesieniem
chorób zakaźnych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód spowodowanych
przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.
3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie obejmuje
szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motoro-wodnymi,
lotniczymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie
obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez obejmujących
sporty/pokazy motorowe, motoro-wodne, lotnicze i ekstremalne, a także imprez, gdzie celem
jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z
organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka
uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą
zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na
nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka
wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting,
canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmować
szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako
sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z
aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak
np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi

trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki
bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo
górskie), le parkur, kitesurfing.
5. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez
Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie
obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.
Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres
ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza i nie będzie wykraczać poza zakres ustawowej
odpowiedzialności ubezpieczonego.
6. Odnośnie szkód wyrządzonych podczas pokazów ogni sztucznych, prosimy o dodanie zapisu: pod
warunkiem, że pokaz był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją pokazów.
Zamawiający informuje, że zgadza się na zapis.
7. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona dla nowego rodzaju działalności dotychczas nieobjętego
ochroną będzie wymagać akceptacji Wykonawcy.
Zamawiający informuje, że ochrona dla nowego rodzaju działalności dotychczas nieobjętego
ochroną będzie wymagać akceptacji Wykonawcy.
8. 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 sortowaniem, spalaniem,
utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. W przypadku
negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje na temat
wysypiska/składowiska odpadów – lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i rodzaj przyjmowanych
odpadów, kiedy zostało otwarte, czy i kiedy planowane jest jego zamknięcie, czy spełnia wszystkie
wymogi prawa. Powyższe pytanie nie dotyczy zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
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. Obejmuje jednak odpowiedzialność z
tytułu realizacji ustawowego obowiązku odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz
prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zadania te na chwilę obecną
są zlecane podmiotom zewnętrznym.
9. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte
wyłącznie szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez
Ubezpieczonego.
Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte
wyłącznie szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez
Ubezpieczonego.
10. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem,
wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac
rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową (powyższe nie dot. ryzyka OC organizatora
imprez).
Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte
wyłącznie szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez
Ubezpieczonego.
11. Prosimy o przeniesienie Klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu OC do fakultatywnego zakresu
ubezpieczenia. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy ona
OC z tyt. władzy publicznej oraz prosimy o rozszerzenie definicji reprezentantów o dyrektorów i
kierowników jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia oraz ich zastępców.
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie Klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu OC
do fakultatywnego zakresu ubezpieczenia.
Zamawiający nie potwierdza, że nie dotyczy ona OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

Zamawiający zgadza się na rozszerzenie definicji reprezentantów o dyrektorów i kierowników
jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia oraz ich zastępców jedynie w zakresie winy umyślnej.
12. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i
Ubezpieczonych - jednostki podległe, a także wszystkie ryzyka zgłoszone obecnie do ochrony w
ramach poszczególnych ubezpieczeń.
Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i
Ubezpieczonych - jednostki podległe, a także wszystkie ryzyka zgłoszone obecnie do ochrony
w ramach poszczególnych ubezpieczeń.
13. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że
Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
14. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków
ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania
zawodu.
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków
ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt.
wykonywania zawodu.
15. Prosimy o dodanie w zapisie dotyczącym szkód w mieniu znajdującym się w pieczy, pod
nadzorem lub kontrolą Ubezpieczonego:” Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w
gotówce, papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich pozostawionych w szatniach.”
Zamawiający dodaje w zapisie dotyczącym szkód w mieniu znajdującym się w pieczy, pod
nadzorem lub kontrolą Ubezpieczonego:” Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w
gotówce, papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich pozostawionych w szatniach.”
16. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest
każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest
każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
17. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wynajmowane w których prowadzona jest
działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru?
Zamawiający informuje, że użytkuje jedynie własne budynki.
18. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są
zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym
wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem
przyczyny.
Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są
zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.
19. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w
okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.
Zamawiający informuje, że obecnie nie prowadzi i w najbliższym czasie nie ma zaplanowanych
remontów.

20. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno i
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Zamawiający potwierdza, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno i
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
21. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia pustostany/ budynki nieużytkowane?
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów/ budynki nieużytkowanych.
22. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji( pustostanów) prosimy o przesłanie;
-wykazu ich lokalizacji (adresu),
-jednostkowych sum ubezpieczenia,
- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, inne?
-sposobu ich zabezpieczenia
-podanie przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.
Nie dotyczy
23. W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji oraz budynków w złym lub
awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia
(pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).
Nie dotyczy
24. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności
drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,…)?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz
określenie ich wartości jednostkowej.
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte
palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną)
25. Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek
budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości?
Zamawiający informuje, że nie planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji
jakichkolwiek budynków.
26. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie
od 1997 roku wystąpiła powódź i podtopienia mienia.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat
wysokości poniesionych strat.
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie znajduje się na
terenach dotkniętych powodzią/podtopieniami po 1996 roku
26. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.
Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie
ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem
w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.
Zamawiający informuje, że najwyższa łączna suma ubezpieczenia mienia zgłoszonego do
ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się)
wynosi 7 917 911,20 zł i znajduje się w lokalizacji ul. Gen. Pułaskiego 15, 06-200 Maków
Mazowiecki.
27. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu
odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia ).
Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu
odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony
zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia ).

28. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i
Wykonawcy)
Zamawiający potwierdza, że z zastrzeżeniem pozostałych warunków ubezpieczenia wszelkie zmiany
wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy)
29. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone są obiekty typu sortownia, spalarnia, przetwarzanie
odpadów. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia.
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty typu sortownia, spalarnia,
przetwarzanie odpadów.
30. Czy Zamawiający deklaruje do ubezpieczenia działa sztuki i eksponaty muzealne? Jeżeli tak,
prosimy przedstawienie wykazu wraz z wartościami jednostkowymi oraz informację nt sposobu
określenia wartości dla dzieł sztuki i eksponatów muzealnych.
Zamawiający informuje, że nie deklaruje do ubezpieczenia działa sztuki i eksponatów
muzealnych.
31. Czy w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczeniem będą objęte: drogi, mosty,
kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy itp. Jeśli tak prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia
dla tych składników mienia.
Zamawiający informuje, że poszczególne składniki mienia deklarowanego do ubezpieczenia
zostały wykazane w załącznikach i nie deklaruje żadnych innych obiektów poza wymienionymi.
32. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 32 prosimy o informację jaka jest łączna wartość
wyżej wymienionych pozycji mienia, prosimy również o udostępnienie wykazu mostów i wiaduktów z
wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu.
Zamawiający informuje, że poszczególne składniki mienia deklarowanego do ubezpieczenia
zostały wykazane w załącznikach i nie deklaruje żadnych innych obiektów poza wymienionymi.
33. Prosimy o uzupełnienie wykazów mienia o brakujące informacje o konstrukcji ścian, stropów,
stropodachu i pokrycia dachu.
Zamawiający informuje, że załącza uzupełniony wykaz budynków.
34. W wykazach mienia prosimy o podanie informacji o stanie technicznym poszczególnych budynków
(z uwzględnieniem ich instalacji i stolarki okiennej i drzwiowej) wg gradacji: bardzo dobry, dobry,
dostateczny, zły).
Zamawiający informuje, że załącza uzupełniony wykaz budynków.
35.Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 09.10.2020 r
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 09.10.2020 r.
godz. 10:00.

