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Mikołów, 15 kwietnia 2020r.        

nr ref. 9/U/2020 

Nr sprawy: ZP.262.26.2020 

 

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 Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

Ad.2. Zamawiający potwierdza 

Ad.3  oznacza uszkodzenie powstałe wskutek nieprzewidywalnego, przypadkowego zdarzenia polegającego na 

nagłym działaniu mechanicznej siły zewnętrznej lub wewnętrznej powodujące przerwanie funkcji lub nieprawidłowe 

funkcjonowanie lub którejkolwiek z jego części, wymagające naprawy w celu przywrócenia prawidłowej 

funkcjonalności .  

W większości maszyny i urządzenia są konserwowane we własnym zakresie , serwis zapewniają zwykle podmioty 

zewnętrzne. 

Ad.4 Nie posiadamy wszystkich danych , o które prosi oferentlub nasze dane w tym zakresie są niekompletne 

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody 

Ad.6. Zamawiający potwierdza, że intencją w zakresie zapadania i osuwania się ziemi nie było objecie szkód 

będących następstwem działania człowieka. 

Ad7. Na przykład zalanie komór, pomieszczeń lub urządzeń. Także zniszczenie urządzeń Tak,  również objęcie  

szkód następczych 

 

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

Ad.9 – Zamawiający świadczy usługi dostawy wody i odbioru ścieków komunalnych. Nie wprowadzamy produktów do 

obrotu 

Ad.10 – jak wyżej 

Ad.11. – W przypadku dostawy wody naruszenie  norm czystości  przewidzianych przepisami to odcięcie dostawy z 

danego źródła oraz zapewnienie dostaw alternatywnych  

Ad.12 – Zamawiający nie wyraża zgody. 

Mgr  inż. Katarzyna Włodarczyk 

Specjalista d.s. zamówień publicznych 
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Katowice 09.04.2020r. 

 

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o 
 ul. Kolejowa 4 

43 -190 Mikołów  
 

Dotyczy: Postępowanie na usługi ubezpieczenia – oznaczenie sprawy ZP.262.26.2020 nr ref. 
9/U/2020 
 
 
W nawiązaniu do ogłoszonego postepowania proszę o odpowiedź / wyjaśnienie poniższych kwestii: 
 
Ubezpieczenie mienia  
1. Proszę o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia określony w punkcie B – Zakres ubezpieczenia, 

mienie od wszystkich ryzyk, punkt 4 „szkody w ubezpieczonym mieniu wynikłe z niewłaściwych 
parametrów prądu elektrycznego” jest tożsamy z zakresem określonym w punkcie  3.5. 
Warunki dodatkowe obligatoryjne do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk/ limity (na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia): 
- Szkody elektryczne maszyn elektrycznych (w tym silników) : limit  200.000 pln 

 
 

2.    Proszę o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia: 

„6) szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego 

mienia w wyniku ryzyk objętych ochroną ubezpieczenia w tym także skażenie instalacji 

wodociągowej skutkujące koniecznością odcięcia wody dla odbiorców(limit odpowiedzialności 

500.000 zł)”  nie obejmuje skażenia sieci wodociągowej na terenie Gminy Mikołów.  

Wynika to z faktu, iż do ubezpieczenia nie zgłaszają Państwo sieci wodociągowej. 

 

 
3. Prosimy o określenie definicji szkody mechanicznej  lub potwierdzenie w tym zakresie 
zastosowanie będą miały zapisy OWU wykonawcy. 
Czy w zakresie szkód mechanicznych intencją Zamawiającego jest objecie ochrona wszystkich maszyn 
i urządzeń? 
Jeżeli  ochroną mają być objęte wybrane maszyny proszę o przekazanie wykazu maszyn 
podlegających ubezpieczenie z podaniem co najmniej następujących informacji: nazwa, marka, rok 
produkcji (lub rok przyjęcia w użytkowanie) 
Prosimy również o informację w jaki sposób maszyny i urządzenia są konserwowane/ serwisowane 
(służby własne podmioty zewnętrzne) 

 
4. Proszę o uzupełnienie wykazu mienia zgłaszanego doubezpieczenia o rok produkcji lub 
rozpoczęcia użytkowania – dotyczy maszyn objętych ochroną w ramach szkód mechanicznych 
 
5. Czy Zamawiający  dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla szkód 
mechanicznych w wysokości 500.000,00 PLN? 
 



 

 
   

6. Proszę o potwierdzenie iż intencją Zamawiającego w zakresie zapadania i osuwania się 

ziemi niebyło objęcie szkód będących następstwem działalności człowieka. 

7. Prosimy o podanie przykładowej szkody/rodzaju uszkodzonego mienia w ramach  awarii 

instalacji wodociągowych i technologicznych (w ramach zapisów punktu 3.1) – Czy intencją 

zamawiającego było objęcie szkód następczych w szczególności zalania? 

8.  

Ubezpieczenie OC 

9. Proszę o podanie rodzaju produktów wprowadzonych do obrotu i objętych ochroną w 

ramach OC za produkt/klauzuli połączenia pomieszania oraz wycofania produktu z rynku. 

 

10. Czy posiadają opracowaną procedurę w zakresie wycofania produktu  z rynku. Jak wygląda 

taki proces. Czy posiadają Państwo wiedzę w zakresie możliwych potencjalnych kosztów 

przeprowadzenia procedery wycofania produkt z rynku. 

 

11. Zgodnie ze specyfiką Państwa działalności z dużym prawdopodobieństwem można 

stwierdzić iż produktem wprowadzanym do obrotu jest woda oraz energia cieplna.  

 

W związku z oczekiwaniem  ochrony w zakresie kosztów wycofania wadliwego produktu z 

rynku i zastąpienia produktem wolnym od wad, poniesione przez osoby trzecie proszę o 

informację w jaki sposób miałby wyglądać/przebiegać proces wycofania i zastąpienia 

produktu.  

 

12. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej  dla połączenia i zmieszania produktu oraz 

wycofania produktu w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN 

 

Z poważaniem 
 


