
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  usługę ubezpieczenia mienia
i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

URBIS  Spółka  z  o.  o.  w  Gnieźnie  podaje  do  wiadomości,  że  w  trakcie  procedury
przetargowej  dotyczącej  ww.  zadania  wpłynęły  zapytania,  na  które  Zamawiający  udzielił
odpowiedzi według poniższych: 

1.  W ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych przy ryzyku – upadek drzew,
budynków lub budowli proszę o zmianę limitu z:

     - 200.000 zł na zdarzenie

    na 

     - 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

   oraz o wprowadzenie powyższego limitu zarówno w pkt. I  - ubezpieczenie mienia od ognia
i  innych  zdarzeń  losowych  oraz  w  pkt.  V  –  ubezpieczenie  budynków  wspólnot
mieszkaniowych, osób prywatnych oraz budynków pozostałych

2.  W ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych przy kosztach przeniesienia

mienia i przekwaterowania osób proszę o zmianę limitu z:

     - 200.000 zł na zdarzenie

    na 

     - 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

3.  Proszę  o  wprowadzenie  limitu  odpowiedzialności  w wysokości  200.000  zł  na  jedno  i
wszystkie  zdarzenia  w  okresie  ubezpieczenia  dla  ryzyka  przepięć.  W  odniesieniu  do
ubezpieczenia budynków wspólnot/właścicieli zarządzanych przez firmę URBIS Sp. z o.o.
limit  dotyczy  pojedynczej  wspólnoty.  W  przypadku  gdy  wartość  mienia  pojedynczej
wspólnoty jest mniejsza niż 200.000 zł limit do sumy ubezpieczenia

     W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie minimalnego limitu, który może
zostać zaakceptowany.

4.  Proszę  o  wprowadzenie  limitu  odpowiedzialności  w wysokości  100.000  zł  na  jedno  i
wszystkie  zdarzenia  w okresie  ubezpieczenia  dla  ryzyka  dewastacji.  W odniesieniu  do
ubezpieczenia budynków wspólnot/właścicieli zarządzanych przez firmę URBIS Sp. z o.o.
limit  dotyczy  pojedynczej  wspólnoty.  W  przypadku  gdy  wartość  mienia  pojedynczej
wspólnoty jest mniejsza niż 100.000 zł limit do sumy ubezpieczenia

     W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie minimalnego limitu, który może
zostać zaakceptowany.



5. W części 2 ( dotyczącej  ZZO Lulkowo ) – w ubezpieczenie mienia od ognia i  innych

zdarzeń losowych proszę o :

     a) zmianę franszyzy z franszyzy integralnej 200 zł na franszyzę redukcyjna 10% wartości

szkody nie mniej niż 100.000 zł dla w odniesieniu do szkód powstałych wskutek pożaru,

wybuchu, dymu; dla pozostałych szkód 1.000,00 zł 

b)  wprowadzenie  limitu  odszkodowawczego/limitu  odpowiedzialności  dla  szkód
powstałych wskutek pożaru, wybuchu, dymu: 10.000.000 zł 

     W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie minimalnego limitu, który może
zostać zaakceptowany.

6. Proszę o potwierdzenie że zapis na stronie 14 SIWZ pkt 13 – „Nie dopuszcza się składania
ofert częściowych” oznacza iż część I i II zamówienia są nierozłączne.

7. W ubezpieczeniu maszyn i urządzeń budowlanych zmianę franszyzy redukcyjnej z 10%

wartości szkody na: 

     - Dla maszyn o wartości do 750.000zł - 10% wartości szkody lecz nie mniej niż 1.000 zł 

     - Dla maszyn o wartości powyżej 750.000 zł - 10% wartości szkody lecz nie mniej niż 5.000 zł

Odpowiedź  na  pytanie  1  –  Zamawiający  wyraża  zgodę  z  zastrzeżeniem,  że  w

odniesieniu do budynków wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli zarządzanych przez

URBIS, limit dotyczy pojedynczej wspólnoty

Odpowiedź na pytanie 2 – Zamawiający wyraża zgodę.
 
Odpowiedź na pytanie 3 – Zamawiający wyraża zgodę

Odpowiedź na pytanie 4 – Zamawiający wyraża zgodę

Odpowiedź na pytanie 5: 
5a) Zamawiający wyraża zgodę
5b)Zamawiający nie wyraża zgody

Zamawiający może zaakceptować limit w wysokości 20.000.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 6 – Zamawiający potwierdza.



Odpowiedź na pytanie 7 – Zamawiający wyraża zgodę


