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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego- pisemnego na kompleksowe ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i 

odpowiedzialności cywilnej  Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 

 
 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania- treść w załączeniu.  

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

Ad.1 – Budynki wyłączone z użytkowania nie są zgłaszane do ubezpieczenia 

Ad.2 – Do ubezpieczenia nie są zgłaszane budynki przeznaczone do rozbiórki 

Ad.3 Wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do swojego przeznaczenia 

Ad.4 Zamawiający potwierdza , iż w czasie trwania ochrony będziemy przeprowadzać wszelkie kontrole i badania 

określone przepisami prawa. 

Ad.5 Nie posiadamy obiektów niezwiązanych z gruntem 

Ad.6 . – Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano montażowych, na 

których wykonanie nie jest konieczne posiadanie odpowiednich zezwoleń, przy czym dopuszcza się wprowadzenie 

limitu odpowiedzialności na szkody w mieniu będącym przedmiotem robót budowlano – montażowych w wysokości  

1 000 000 zł; dla pozostałego mienia ograniczenie stanowi suma ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa jest 

udzielana pod warunkiem, że:  

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenie na budowę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku 

- wykonywanie prac jest zgodne z instrukcjami obowiązującymi dla prac niebezpiecznych pożarowo, 

Ad.7. Powierzchnia żadnego z magazynów nie przekracza 70 m. kw. Wysokość składowania nie przekracza 2,5 m 

Ad.8 . Środki trwałe wykazane w załączniku 1B część „wodociągi” zlokalizowane są :  

          Grupa środków trwałych; 1,3,3,5,6,7,8 – ul.Kolejowa 4 w Mikołowie  

          Grupa środków 2 ; na terenie Gminy Mikołów 

Ad.9. Nie zgłaszamy do ubezpieczenia  żadnych sieci  napowietrznych  

Ad.10. Zamawiający wyraża zgodę, przy uwzględnieniu warunków ubezpieczenia wymaganych w specyfikacji - 

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU INŻYNIERII 

MIEJSKIEJ SP. Z O.O. – ZAKRES UBEZPIECZENIA 

 ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ Sp. z o.o. w Mikołowie 



Ad.11. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w odniesieniu do ryzyka dewastacji w wysokości 200 000,00 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Ad.12.nasze obiekty nie były objęte szkodami powodziowymi  

Ad.13. Zamawiający potwierdza wyłączenie  

 

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

Ad.1 – Posiadamy jedynie dane szacunkowe dot. roku 2020 – całkowity obrót (przychody) w okresie roku 2020 to 

43 637 600 zł.  

Ad.2 – Zamawiający potwierdza 

Ad.3 - Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i 

zakażeń, z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i 

zakażeń w sytuacji, gdy Ubezpieczony o chorobie wiedział. 

Wyłącza się z ochrony szkody spowodowane przez wirus HIV, Creutzfelda Jakoba i innych encefalopatii gąbczastych. 

Ad.4 - Odpowiedzialność cywilną za  szkody wyrządzone - przez pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

oraz osoby za które ponosi odpowiedzialność - pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających z zastrzeżeniem 

prawa regresu do sprawcy szkody. Dopuszcza się wprowadzenie limitu odpowiedzialności – 100 000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Ad.5 - Zamawiający informuje, iż dotyczy to sytuacji produktów jednostkowych. 

Ad.6.  Nie posiadamy wyodrębnionego systemu kontroli jakości. 

Ad.7.  badania wody zlecane sa do laboratorium zewnętrznego  

Ad.8. badania wody przechowywane są przez minimum 5 lat  

Ad.9. Najczęstsza przyczyna reklamacji jest ciśnienie wody w instalacji odbiorców. Sa to jednak przypadki bardzo 

rzadkie  

Ad.10  Odbiorcy indywidualni ( gospodarstwa domowe zamieszkujące w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, 

spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych). 

Pozostali odbiorcy usług nie wymienieni w pkt.1. ( odbiorcy przemysłowi oraz pozostali odbiorcy, tj. usługi, handel, 

instytucje użyteczności publicznej, itp.). 

Ad.11. Zamawiający zgadza się na wprowadzenie limitu 250 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej 5% odszkodowania, nie mniej niż 2000 zł. 

Ad.12.Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do OC za szkody w środowisku naturalnym ochroną 

ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku zdarzenia nagłego, przypadkowego, niezamierzonego i 

niemożliwego do przewidzenia przez Ubezpieczonego 

 

W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ  

Ad.1Zamawiający potwierdza że limity odpowiedzialności w systemie pierwszego ryzyka ustalone zostały na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Ad.2. Zamawiający potwierdza zgodnie z pkt VI (DODATKOWE INFORMACJE POMOCNE DLA UBEZPIECZYCIELA)  

ppkt 3. 

 

 

 

Mgr  inż. Katarzyna Włodarczyk 

Specjalista d.s. zamówień publicznych 
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Katowice, 08.04.2020r. 
 
 
Zamawiający: 
 
Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 
Ul. Kolejowa 4 
43-190 Mikołów 

 
Dot.: Kompleksowego ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej Zakładu 
Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. (nr referencyjny 9/U/2020). 
 
 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z o ogłoszeniem postępowania przetargowego na: “Kompleksowego ubezpieczenie mienia, 
sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.”, zwracam się z 
uprzejma prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania: 

 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

 

1) Prosimy o informację, czy do Ubezpieczenia zgłaszane są budynki wyłączone z użytkowania / eksploatacji 
przez okres dłuższy niż 30 dni. Jeżeli tak – prosimy o ich wykaz zawierający co najmniej: adres lokalizacji, 
sumę ubezpieczenia oraz informację o sposobie ich zabezpieczenia  

Wnioskujemy o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla budynków wyłączonych z użytkowania / 
eksploatacji w wysokości 250.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz 
franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 PLN. 

2) Jeżeli do ubezpieczenia zgłaszane są budynki przeznaczone do rozbiórki, wnioskujemy o ich wyłączenie z 
ochrony ubezpieczeniowej. 

3) Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia, stan aktualny oraz stan na czas obowiązywania 
ochrony ubezpieczeniowej. 

4) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej będzie dokonywał 
wszystkich koniecznych przeglądów i badań, zgodnie z przeprowadzonymi bieżącymi kontrolami oraz tych, 
które są wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

5) Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem. Jeżeli tak to prosimy 
o podanie wartości tych obiektów, konstrukcję i ich lokalizację ( m. in. namioty) oraz wprowadzenie limitu dla 
tego typu mienia w wysokości 50.000,00 PLN. 

6) W odniesieniu do włączenia do ochrony szkód  powstałych w związku z prowadzeniem robot budowlano 
montażowych prosimy o doprecyzowanie zapisu, że ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod 
warunkiem, że: 

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, 

- nie dotyczy remontu dachu, 

– prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, 
których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie. 
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7) W odniesieniu do budynków magazynowych prosimy o informację na temat powierzchni zabudowy oraz 
maksymalnej możliwej wysokości składowania. 

8) Których lokalizacji dotyczy mienie wymienione w wykazie środków trwałych (załącznik 1B) – część 
“Wodociągi” z łączną sumą ubezpieczenia 8.331.287,82 zł? 

9) Czy do Ubezpieczenia zgłaszane są jakiekolwiek sieci napowietrzne w odległości powyżej 500 m od 
ubezpieczanych lokalizacji? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ich z ochrony. 

10) Czy w odniesieniu do ubezpieczenia szkód mechanicznych i elektrycznych powstałych w maszynach i 
urządzeniach polegających na awarii lub uszkodzeniu z przyczyn związanych z ich eksploatacją, obsługą 
lub konserwacją Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie odrębnej polisy? 

11) Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w odniesieniu do ryzyka dewastacji w wysokości nie wyższej niż 
100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia. 

12) Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia lokalizacje, nie były objęte 
szkodami powodziowymi od 1997 roku. Jeśli takie szkody miały miejsce, uprzejma prośba o wskazanie 
lokalizacji oraz podanie wartości szkody i wypłaty odszkodowania. 

13) Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody powstałe wskutek osuwania się, 
osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka. 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

1) Prosimy o podanie wysokości obrotu planowanego w okresie ubezpieczenia oraz jego rozbicie w 
procentach na poszczególne rodzaje działalności. 

2) Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody w pojazdach mechanicznych 
(pracowników oraz kontrahentów)parkowanych na terenie zakładu pracy powstałe w wyniku 
kradzieży. 

3) W odniesieniu do OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń prosimy 
o potwierdzenie, że z ochrony wyłączone są szkody spowodowane przeniesieniem chorób 
zakaźnych i zakażeń w sytuacji, gdy Ubezpieczony o chorobie wiedział lub przy dołożeniu należytej 
staranności wiedzieć powinien.  

Dodatkowo prosimy o wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych przez wirus HIV, BSE, TSE, 
HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowanych w wyniku lub w związku z 
uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.  

4) Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód wyrządzonych przez pracowników 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz osoby za które ponosi odpowiedzialność pod wpływem 
alkoholu i innych środków odurzających. 

5) Prosimy o informację, jakiego rodzaju produkty mają zostać objęte ochroną w ramach ubezpieczenia 
kosztów wycofania wadliwego produktu z rynku i zastąpienia produktem wolnym od wad. Czy 
ochrona ma dotyczyć produktów seryjnych, czy jednostkowych? Jeżeli seryjnych – jaka jest wielkość 
serii? 

6) Prosimy o opis systemu kontroli jakości. 

7) Czy kontrola jakości wykonywana jest przez laboratorium własne Zamawiającego, czy jest zlecana 
do laboratorium zewnętrznego? 

8) Jak długo przechowywane są wyniki kontroli jakości? 

9) Jaki procent produktów jest reklamowany (kwestionowany) przez kontrahentów? Jakie są 
najczęstsze przyczyny reklamacji? 

10) Jaka jest struktura odbiorców (odbiorcy indywidualni, inni – jakie podmioty)? 

11) Prosimy o wyłączenie z ochrony kosztów wycofania wadliwego produktu z rynku i zastąpienia 
produktem wolnym od wad. W przypadku negatywnej odpowiedzi wnioskujemy o obniżenie limitu dla 
kosztów wycofania wadliwego produktu z rynku i zastąpienia produktem wolnym od wad do 100.000 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy 
redukcyjnej dla tego ryzyka w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 3.000 PLN. 

12) Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do OC za szkody w środowisku naturalnym ochroną 
ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku zdarzenia nagłego, niemożliwego do 
przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia przy zachowaniu przez Ubezpieczonego należytej 
staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa. 
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W odniesieniu do wszystkich rodzajów ubezpieczeń: 

 

1) Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności/sumy w systemie pierwszego ryzyka, tam gdzie nie 
zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

2) Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w Załączniku 1, załączniku A oraz załączniku 
1B, 2B zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy. 

 
Ponadto, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że akceptują Państwo pełnomocnictwo wydane z 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (kopia załączona do oferty, oryginał przesłany do Państwa na 
wskazaną skrzynkę e-mail do korespondencji). 

 

 

Proszę uprzejmie o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres: ewa.hylenska@compensa.pl 

 

Z poważaniem,  
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