
Gmina Ustronie Morskie
ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie
NIP 671-18-01-453
Regon 330920512
tel. 94 35 15 535

fax 94 35 15 597
w imieniu którego działa M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

Bydgoszcz, 05.02.2018r.

Znak sprawy:  IK.271.3.2018

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługi  kompleksowego
ubezpieczenia  Gminy  Ustronie  Morskie  wraz  z  podległymi  jednostkami  organizacyjnymi  i
pomocniczymi w zakresie opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Nr  513129-N-2018 z dnia
2018-02-01, stronie  internetowej  www.mbu.com.pl         oraz  w  miejscu  publicznie  dostępnym w
siedzibie Zamawiającego. 

 

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym  w  imieniu  Zamawiającego  zawiadamiam,  iż  od  Wykonawcy  wpłynęło
zapytanie  dotyczące  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zwanej  w  dalszej
części „SIWZ”. 
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje
treść zapytania, udziela wyjaśnień, jednocześnie uzupełniając treść SIWZ o poniżej wskazane
informacje.

WYKONAWCA I

Zadanie nr 2 – ubezpieczenia komunikacyjne (OC,NNW, AC/KR, Ass)

Pytanie 1
W związku z  dwuletnim okresem realizacji  zamówienia  (lata  2018 – 2020) prosimy o akceptację  klauzuli
wypowiedzenia umowy o treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  umowę  ubezpieczenia  z  zachowaniem  3  miesięcznego  okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel
może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:
przekroczenie wskaźnika szkodowości,  gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych
odszkodowań  z  tytułu  ubezpieczenia  danego  rodzaju  do  składki  przypisanej  z  tego  samego  rodzaju
ubezpieczenia w pierwszym okresie rozliczeniowym, przekroczy 30%.
Odpowiedź 1
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:
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Pytanie 2
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  objęcie  ochroną  pojazdów  następuje  od  dnia  dostarczenia  wniosku  o
ubezpieczenie (nie jest możliwe wskazanie okresu, którego początek przypada przed dniem zgłoszenia). 
Odpowiedź 2
Zamawiający potwierdza powyższe.

Ubezpieczenie AC

Pytanie 3
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  objęcie  ochroną  pojazdów  następuje  od  dnia  dostarczenia  wniosku  o
ubezpieczenie (nie jest możliwe wskazanie okresu, którego początek przypada przed dniem zgłoszenia). 
Odpowiedź 3
Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie 4
Czy  Zamawiający  akceptuje  potrącanie  amortyzacji  przy  szkodach  w  elementach  układu  wydechowego
pojazdu.
Odpowiedź 4
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5
Czy  Zamawiający  akceptuje,  że  z  zakresu  ochrony  będą  wyłączone  szkody  kradzieżowe  powstałe  na
terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii.
Odpowiedź 5 
Zamawiający akceptuje powyższe.

Pytanie 6
Czy  Zamawiający  akceptuje,  że  dla  potrzeb  kalkulacji  składki  sumy  ubezpieczenia  pojazdów  w  II  roku
zamówienia będą identyczne jak sumy ubezpieczenia w I roku.
Odpowiedź 6
Zamawiający akceptuje powyższe.

Pytanie 7
Zakres „ponadminimalny” fakultatywny   – Czy Zamawiający akceptuje, że za koszty zabezpieczenia pojazdu po
szkodzie można uznać koszty parkowania uszkodzonego pojazdu w okresie  nie  dłuższym niż do 3 dni  po
dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu.  
Odpowiedź 7
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 8
Klauzula prolongacyjna – prosimy o modyfikację klauzuli prolongacyjnej poprzez wprowadzenie zapisu: „ ….W
przypadku  nie  dokonania  wpłaty  składki  lub  jej  pierwszej  raty  w  wyznaczonym  dodatkowym  terminie
ubezpieczyciel może wypowiedzieć  umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym”.
Odpowiedź 8
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Ubezpieczenia Assistance 

Pytanie 9
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby holowanie pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku,
awarii  lub  użycia  niewłaściwego  paliwa  odbywało  się  na  odległość  do  150  km  mierzoną  od  miejsca
zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania? 
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Odpowiedź 9
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

Pytanie 10
Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do 31.01.2018 r.
Odpowiedź 10
Zamawiający informuje, że termin złożenia ofert został wyznaczony na dzień 08.02.2018r.

WYKONAWCA II

Pytanie 1
Prosimy  o  informację,  czy  w  ogłoszonym  przetargu  zgłoszone  zostały  do  ubezpieczenia  budynki
nieużytkowne/wyłączone z eksploatacji/pustostany/budynki w złym stanie technicznym.
Odpowiedź 1
Zamawiający  informuje,  że  do  ubezpieczenia  nie  zostały  zgłoszone  budynki  nieużytkowne/wyłączone  z
eksploatacji/pustostany/budynki w złym stanie technicznym. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Pytanie 2
W odniesieniu do obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/  pustostanów prosimy o udzielnie
odpowiedzi na poniższe pytania: 

a) Prosimy o dokładny  wykaz budynków zawierający dane:  adres, wartość, rok budowy, opis konstrukcji i
stanu technicznego oraz dokumentację fotograficzną.

b) Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? Jeśli tak w jaki sposób? 
c) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ?
d) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od  źródła zasilania ?
e) Jaka jest odległość budynków do OSP lub PSP ?
f) Czy  wśród  obiektów nieużytkownych/  wyłączonych z  eksploatacji/  pustostanów znajdują  się  budynki

wpisane do rejestru zabytków ?
g) Od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ?
h) Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli  tak prosimy o bezwzględne

wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia. 
i) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/

pustostanach ?
Odpowiedź 2
Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone
budynki  nieużytkowne/wyłączone z  eksploatacji/pustostany/budynki  w złym stanie technicznym. Zgodnie z
załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Pytanie 3
Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla  obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/
pustostanów do ubezpieczenia na warunkach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA.
Odpowiedź 3
Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone
budynki  nieużytkowne/wyłączone z  eksploatacji/pustostany/budynki  w złym stanie technicznym. Zgodnie z
załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Pytanie 4
Prosimy o wprowadzenie dla obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów franszyzy
kwotowo – procentowej  dla ryzyka pożar, wybuch, sadza, dym 5 % wartości szkody nie mniej niż 5 000 zł.
Odpowiedź 4
Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone
budynki  nieużytkowne/wyłączone z  eksploatacji/pustostany/budynki  w złym stanie technicznym. Zgodnie z
załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Pytanie 5
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Czy  w  okresie  trwania  umowy  ubezpieczenia  klient  planuje  wyłączyć  z  eksploatacji  jakiekolwiek
budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i jaka jest ich wartość.
Odpowiedź 5
Zamawiający nie ma w planach wyłączania budynków z eksploatacji. 

Pytanie 6
Czy  wszystkie  budynki  zgłoszone  do  ubezpieczenia  posiadają  pozwolenie  na  użytkowanie  stosownie  do
aktualnego  przeznaczenia.  Jeśli  nie,  należy  wskazać  budynki  nie  posiadające  takiego  pozwolenia  wraz  z
określeniem przyczyn.
Odpowiedź 6
Zamawiający  nie  jest  w  stanie  w  chwili  obecnej  udzielić  odpowiedzi,  jednakże  zostanie  ona  udzielona
Wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania zamówień publicznych.

Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zdarzeń losowych związanych z ryzykiem zapadania i osuwania się
ziemi – ryzyko nie będzie obejmować zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności  człowieka.
W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wprowadzenie limitu na zapadanie i osuwania się
ziemi jako następstwa działalności  człowieka w wysokości 2 000 000,00 PLN.
Odpowiedź 7
Zamawiający nie potwierdza powyższego.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2.000.000,00 PLN na zapadanie i osuwanie
się ziemi jako następstwo działalności człowieka.

Pytanie 8
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zakres  ubezpieczenia  OC  nie  obejmuje  szkód  powstałych  w  związku   z
posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów.
Odpowiedź 8
Zamawiający  informuje,  że  nie  zarządza  oraz  nie  administruje  wysypiskiem lub  składowiskiem odpadów.
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ

Pytanie 9
W  związku  z  wyżej  wymienionym  przetargiem  zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  wydłużenie  terminu
składania ofert co najmniej do 12.02.2018r. 
Odpowiedź 9
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

Z poważaniem

w imieniu Zamawiającego 
M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. 

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faks 52 552 48 28 lub e-mail: 
kancelaria@mbu.om.pl

Potwierdzam otrzymanie zawiadomienia
(pismo z dnia 05.02.2018r. )

………………………….
 Pieczęć i podpis

………………………….. 
Data otrzymania

4/4

mailto:kancelaria@mbu.om.pl

