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Milanówek, 24.01.2017 r. 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/1/ORG/17  
na „Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Urzędu Miasta 

Milanówka i jednostek organizacyjnych” 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 38 ust. 2  ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.)  udziela odpowiedzi na pytania 
zadane przez Wykonawcę w dniu 23.01.2017 r. dot. ww. postępowania przetargowego: 

Pytanie nr 1 
wnosimy o wyłączenie z zakresu klauzuli kradzieży zwykłej gotówki poprzez wprowadzenie zapisu: 
„Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za 
szkody w gotówce i jej substytutach”. 

 
Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.  Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez 
zmian. 

 
Pytanie nr 2 
Wnosimy o wyłączenie z klauzuli ubezpieczenia szyb ryzyka graffiti. 

 
Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli.  Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 3 
Wnosimy o wprowadzenie w klauzuli wandalizmu limitu dla ryzyka graffiti. Proponowany limit to 
10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ 
bez zmian. 
 
Pytanie nr 4 
Wnosimy o uzupełnienie zapisów SIWZ w rozdziale  XIII. ZASADY OCENY OFERT, punkt 3. 
podpunkt 2) o następujący dopisek: „Wypłata we wskazanym terminie nastąpi pod warunkiem 
otrzymania kompletu informacji i dokumentów, pozwalających na ustalenie przyczyny szkody, 
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odpowiedzialności wynikającej z zawartych ubezpieczeń oraz rozmiaru szkody, termin wypłaty 
odszkodowania będzie liczony od dnia uzyskania kompletu informacji.” 

 
Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisów SIWZ. Zamawiający pozostawia zapisy 
SIWZ bez zmian. 

 
Pytanie nr 5 
Z uwagi na powyższe zmiany prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 03.02.2017r.  
 
Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert.  

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Z poważaniem 
      Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
                                     
                                  /-/ 

                                                                                        Anna Nyrek-Koczkodaj                      


