
                    

     

 
 
 
 
 
 

Odpowiedzi na pytania. 
 
 

Dotyczy: postępowania przetargowego ZP-URB-11/2022  pn “Ubezpieczenie mienia i 
odpowiedzialności cywilnej Urbis Sp. z o.o."  
URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, iż w trakcie procedury dotyczącej w/w zadania 
wpłynęły zapytania na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 
 
 
 
 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
 
9. Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone 

protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego). 
Odpowiedź nr 9: 
Zamawiający informuję, że posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami 
( zgodnie z art. 62 prawa budowlanego ).   

 
10. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, 

sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów 
względnie słowne opisanie wraz z podanie adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach 
zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze. 
Odpowiedź nr 10: 
Zamawiający potwierdza. Jednocześnie informuję, że protokoły są do wglądu w teczkach obiektów w 
siedzibie Zamawiającego.  

 
11. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z 

przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy 
o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź nr 11 
Zamawiający potwierdza. 

 
12. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne  oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag oraz 
że są sprawne; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających 
powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź nr 12 
Zamawiający potwierdza.  

 
13. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z 

eksploatacji lub pustostany.  
Odpowiedź nr 13 
Zamawiający informuję, że przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki nieużytkowane, wyłączone z 
eksploatacji lub pustostany. 

 
14. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, 

określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, 
powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:  

 



                    

     

  1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,  
   2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i   
gotowe do  użycia, 
   3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze 
oraz para. 

        Odpowiedź nr 14 
        Zgodnie z odpowiedzią nr 13.  
 
15. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub 

przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. 
Odpowiedź nr 15: 
Zamawiający potwierdza, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub 
przeznaczony do likwidacji /rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. 
 

16. Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie informacji o konstrukcji poszczególnych budynków. 
Odpowiedź nr 16: 
Zamawiający informuję, że dokumentacja o konstrukcji poszczególnych budynków jest dostępna w 
teczkach obiektu w siedzibie Spółki. 

 
17. Prosimy o informację o przeprowadzonych remontach w budynkach wybudowanych przed 1945 r.  

Odpowiedź nr 17: 
Zamawiający informuję, że dokumentacja o przeprowadzonych remontach w budynkach 
wybudowanych przed 1945 r. jest dostępna do wglądu w siedzibie Spółki. 

 
18. Zwracamy się z prośbą o zmianę wartości ubezpieczeniowej z odtworzeniowej na rzeczywistą w odniesieniu 

do budynków starszych niż 65 lat, tj. wybudowanych przed 1950 r. z wyjątkiem budynków w których był 
przeprowadzony remont generalny. 
Odpowiedź nr 18: 
Zamawiający wyraża zgodę o zmianę wartości ubezpieczeniowej z odtworzeniowej na rzeczywistą w 
odniesieniu do budynków starszych niż 65 lat, tj. wybudowanych przed 1950 r. z wyjątkiem budynków 
w których był przeprowadzony remont generalny. 

 
19. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i 

sadzy w wysokości 10.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do 
ubezpieczenia lokalizacji w Lulkowie?  
Odpowiedź nr 19: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, 
dymu i sadzy w wysokości 10.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w 
odniesieniu do ubezpieczenia lokalizacji w Lulkowie? 

 
20. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy 

w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 200.000 PLN w odniesieniu do ubezpieczenia lokalizacji w 
Lulkowie?  
Odpowiedź nr 20: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i 
sadzy w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 200.000 PLN w odniesieniu do ubezpieczenia 
lokalizacji w Lulkowie. 
 

21. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w SWZ są wspólne dla wszystkich lokalizacji zgłoszonych do 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź nr 21: 
Zamawiający potwierdzenie, że limity wskazane w SWZ są wspólne dla wszystkich lokalizacji 
zgłoszonych do ubezpieczenia. 

 
 

22. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w SWZ są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź nr 22: 
Zamawiający potwierdza, że limity wskazane w SWZ są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia. 

 
23. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku definicji dla niektórych ryzyk, zastosowanie będą miały 

definicje zawarte w OWU Wykonawcy. 
Odpowiedź nr 23: 
Zamawiający potwierdza, jednocześnie zaznacza, że wszelkie zapisy OWU wykonawcy, odmienne od 
zapisów SWZ nie mogą zawierać zakresu węższego niż ten opisany w SWZ. 

 



                    

     

24. Prosimy o wprowadzenie limitu dla kosztów poszukiwania i naprawy oraz kosztów robót pomocniczych 
pękniętych przewodów lub urządzeń w wysokości 30 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź nr 24: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji limitu SWZ w przedmiotowym zakresie.  

 
25. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód 

powstałych w wyniku skażenia, zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia w wyniku działania COVID-19 i 
koszty dezynfekcji, oczyszczania, detoksykacji poniesione w następstwie Covid/chorób zakaźnych nie 
są  obejmowane ochroną w ramach niniejszego postępowania. 
Odpowiedź nr 25: 
Zamawiający potwierdza. 

 
26. Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2022 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, 

prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego 
lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka 
powodziowego.  
Odpowiedź nr 26: 
Zamawiający informuję, że w latach 1996 do 2022 nie wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. 

 
27. Klauzula aktów terroryzmu – prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych zanieczyszczeniem nuklearnym. 

Odpowiedź nr 27: 
Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód spowodowanych zanieczyszczeniem nuklearnym. 

 
28. Prosimy o szczegółowe informacje dot. poniższych szkód (lokalizacja, przyczyna, wysokość roszczenia) 

 

 

 
 
Odpowiedź nr 28: 
Zamawiający informuję: 
1. 31 995,05 PLN pożar budynku – lokalizacja Gniezno 
2. 9 000,00 PLN szkoda osobowa, poślizgnięcie się na oblodzonych schodach – lokalizacja Gniezno  
3. 6 902,00 PLN pożar budynku – lokalizacja Gniezno 
4. 8 995,89 PLN pożar budynku – lokalizacja Gniezno. 
 

 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 
29. Czy aktualnie jest prowadzony monitoring emisji zanieczyszczeń: wody, powietrza, gleby w tym ścieków, (jaki, 

gdzie i jak często)? 
Odpowiedź nr 29: 
Zamawiający informuję, ,że prowadzi badania monitoringowe składowiska będącego w eksploatacji i 
badanie hałasu ( co dwa lata ) w ZZO w Lulkowie 12a. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu 
monitoringu składowiska oraz częstotliwości przeprowadzonych badań dostępne są w siedzibie ZZO 
w Lulkowie.    

 
 

30. Czy w ostatnim czasie wystąpiła na Państwa terenie jakakolwiek poważna awaria, której konsekwencją była 
szkoda w środowisku? Jeśli tak to proszę podać szczegóły dotyczące jej charakteru i tego, kiedy nastąpiła. 
(Może być w formie załącznika).  
Odpowiedź nr 30: 
Zamawiający informuję, że w ostatnim czasie nie wystąpiła na Państwa terenie jakakolwiek poważna 
awaria, której konsekwencją była szkoda w środowisku 

 
31. Czy firma posiada opracowane i wdrożone plany i procedury ratownicze, oraz przeciwdziałania skutkom 

awarii? Prosimy o szczegóły. 
Odpowiedź nr 31: 
Zamawiający informuje, że posiada instrukcję bezpieczeństwa pożarowego – do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. 

 
32. Czy w ostatnich 3-ch latach były zgłaszane wobec Państwa jakiekolwiek roszczenia związane z 

zanieczyszczeniem środowiska? Proszę podać szczegóły, niezależnie od tego czy w tym czasie roszczenia 
te były objęte ubezpieczeniem. 
 



                    

     

Odpowiedź nr 32: 
Zamawiający informuje, że w ostatnich 3-ch latach nie były zgłaszane wobec jakiekolwiek roszczenia 
związane z zanieczyszczeniem środowiska. 

 
33. Prosimy o wykreślenie z zakresu OC lub przeniesienie do odrębnego zadania poniższego zapisu: 

 
„Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w związku z określoną w umowie działalnością prowadzoną 
przez Ubezpieczającego z rozszerzeniem o zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych 
skutków w środowisku oraz szkód w środowisku zgodnie z art. 125 Ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2022 r. poz. 
699, z pózn. zm.)  
Odpowiedź nr 33: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
34. Prosimy o podanie wysokości przychodu z tytułu usługowego zarządzania nieruchomościami. 

Odpowiedź nr 34:  
Zamawiający informuje, że przychód z tytułu usługowego zarządzania nieruchomościami w roku 2021 
wyniósł 5.125.755,32 PLN 

 
35. W odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia zarządcy nieruchomości prosimy o potwierdzenie, że w 

zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości należy przyjąć min. sumę gwarancyjną 
zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, tj. 50 000 Euro, zaś maksymalnym limitem 
odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia nadwyżkowego jest 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź nr 35: 
Zamawiający informuję, że w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości 
należy przyjąć sumę gwarancyjną 50 000 Euro, natomiast maksymalny limit odpowiedzialności w 
zakresie ubezpieczenia nadwyżkowego wynosi 500 000,00 PLN.  

 
36. Prosimy o wykreślenie zapisu: „Szkody, za które Ubezpieczający ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z 

bezpośrednim wykonawcą (odpowiedzialność za podwykonawców i konsorcjantów)” 
Odpowiedź nr 36: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

 
37. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ URBIS 

Odpowiedzialność – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Ubezpieczonego z tytułu administrowania budynkami. 
Odpowiedź nr 37: 
Zamawiający potwierdza. 
  
 
 

 
38. Prosimy o wykreślenie zapisu o odrębnej sumy ubezpieczenia dla każdego budynku – Prosimy o przyjęcie 

wspólnej sumy gwarancyjnej dla OC z tyt. administrowania budynkami. 
Odpowiedź nr 38: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
39. Zleceniodawca informuje, że każdy „budynek administrowany” oraz budynek należący do osoby prywatnej 

powinien posiadać odrębną polisę ubezpieczeniową – prosimy o skreślenie tego zapisu. Przedmiotem tego 
ubezpieczenia nie jest OC w życiu prywatnym osób prywatnych tylko odpowiedzialność Ubezpieczonego 
Urbis, gdzie nie wystawia się polis na budynek niezależnie od tego czy należy on do osoby fizycznej czy 
prawnej. 
Odpowiedź nr 39: 
Zamawiający informuję, że wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: 
Każdy „budynek administrowany” posiada Certyfikat potwierdzający indywidualnie ochronę dla 
danego budynku wraz z określeniem należnej składki. 

 
40. Prosimy o skreślenie poniższego zapisu: „Szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub 

innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych włącznie z 
ich powolnym przenikaniem oraz koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji 
zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie – możliwy sublimit 500.000 zł” 
Odpowiedź nr 40: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



                    

     

41. Prosimy o potwierdzenie, że na ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości ma obowiązywać oddzielna 
suma gwarancyjna. 
Odpowiedź nr 41: 
Zamawiający potwierdza.  

 
42. Odnośnie OC zarządcy - jakim mieniem osób trzecich zarządza Ubezpieczony – wspólnoty, komercyjne, w 

jakich proporcjach.  
Odpowiedź nr 42; 
 Zamawiający zarządza nieruchomościami wchodzącymi w skład komunalnego zasobu Miasta 
Gniezna oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz tz.budynkami porzuconymi. Szczegółowy wykaz 
nieruchomości Zamawiający przekaże oferentowi z którym zostanie zawarta umowa ubezpieczeniowa 

 
43. Prosimy o podanie szkodowości Zamawiającego z tyt. zarządzania nieruchomościami w okresie ostatnich 5 

lat. 
Odpowiedź nr 43: 
Zamawiający informuje, iż nie otrzymał szczegółowego wykazu szkód od aktualnego Ubezpieczyciela. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż przyczyny szkód są typowe dla poszczególnych ryzyk 
objętych Opisem przedmiotu zamówienia SWZ. 
 

44. Prosimy o wylistowanie wszystkich szkód wraz z dodatkowymi danymi jak niżej na dzień   ogłoszenia 
ostatecznych warunków ubezpieczenia  minimum za ostatnie 3 lata ochrony. 

• data wypadku  

• data zgłoszenia  

• wartość aktualnej rezerwy  

• wartość wypłaconego odszkodowania  

• określenie czy szkoda osobowa czy rzeczowa  
Prosimy o podanie wartości i rodzaju dotychczas stosowanej franszyzy w poszczególnych latach. 
Odpowiedź nr 44: 
Zamawiający informuje, iż nie otrzymał szczegółowego wykazu szkód od aktualnego Ubezpieczyciela. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż przyczyny szkód są typowe dla poszczególnych ryzyk objętych 
Opisem przedmiotu zamówienia SWZ. 
 

45. 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,. 

     Odpowiedź nr 45: 
   Zamawiający potwierdza. 

 
 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń 
 

46. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych – prosimy o podanie wieku maszyn zgłoszonych do 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź nr 46: 
Zamawiający przedstawia poniżej wiek maszyn i urządzeń: 
 
 
Spycharki, ładowarki i inne – rocznik maszyn: Kompaktor – 1 szt.(1980r.) Spycharka gąsienicowa – 1 szt. 
(1991r.) Ładowarka kołowa teleskopowa – 1 szt. (2015r.) Ładowarka kołowa czołowa Dressta 530R – 1 szt. 
(2015r.) Mobilny przesiewacz bębnowy – 1 szt. + dwa bębny sita (2014r.) Wózek widłowy z napędem 
elektrycznym – 1 szt. (2015r.) Wózek widłowy z napędem spalinowym (diesel) – 1 szt. (2015r.) Mobilne 
wysokociśnieniowe urządzenie myjące – 1 szt.(2007r.) Agregat prądotwóczy – 1 szt. (2015r.) Kontenerowy 
magazyn gromadzenia odpadów niebezpiecznych i problemowych – 2 szt. (2015r.) Kontenery (otwarty 
samowysypowy 1,2 m3 – 6 szt., otwarty hakowy 32 m3 – 10 szt., otwarty hakowy 20 m3 – 4 szt. (2015r.) 
Ładowarka teleskopowa Sennebogen – Bardo (2014r.) 
 Ponadto ZZO Lulkowo: ładowarka DRESSTA 530R Extra (2016 r.) rozdrabniacz PRONAR MRW 2,85 (2016 
r.) platforma ruchoma MANITOU (2016 r.) Myjka ultradźwiękowa (2016 r.) Wytaczarko-napawarka (2017 r.) 
Rębak skorpion 160 SD (2016 r.) Podnośnik jednonożycowy (2016 r.) Wózek widłowy HYSTER H2.5FT (2018 
r.) Tokarka (2016 r.)  
Ponadto ZZO Bardo: Agregat prądotwórczy (2015 r.) Waga do ładowarki Sennebogen (2015 r.) 
 

47. Prosimy o potwierdzenie, że maszyny starsze niż 20 lat przeszły w ciągu ostatnich 5 lat remont generalny. 
Odpowiedź nr 47: 
Zamawiający informuję, że nie posiada maszyn starszych niż 20 lat. 

 



                    

     

W odniesieniu do wszystkich ryzyk 
       
48. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki 

Ubezpieczenia lub Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami stosowane przez Wykonawcę. 
Odpowiedź nr 48: 
Zamawiający potwierdza, jednocześnie zaznacza, że wszelkie definicje OWU wykonawcy, odmienne 
od zapisów SWZ nie mogą zawierać zakresu węższego, niż ten opisany w SWZ. 
 

49. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 09.09.2022 r. 
Odpowiedź nr 49: 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie terminu.  

 
 
         
 

 
 


