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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: 

 

Ad.1 – Zamawiający potwierdza zgodnie z pkt VI DODATKOWE INFORMACJE POMOCNE DLA 

UBEZPIECZYCIELA) ppkt 2 (Załącznik A SIWZ). 

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

ppkt 3 (Załącznik A SIWZ). 

Ad.3 – Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.  

Ad.4 – Zamawiający nie jest zainteresowany takim podziałem  

 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSKICH RYZYK  

Ad.1 Potwierdzamy  

Ad. 2 wszystkie budynki są  w stanie dobrym lub dostatecznym  

Ad.3 Nie,  nie było podtopień.  

Ad.4 Jak w punkcie 2. Nie ma pustostanów 

Ad.5. Ad.6 – Nie przychylamy się do wniosku 

Ad.7.  Nie planujemy na razie inwestycji w tym zakresie 

Ad.8, Ad 9, Ad 10 .Nie możemy spełnić tej prośby.  

Ad.11. Zamawiający nie wyraża zgody 

Ad.12.Zamawiający potwierdza. 

Ad. 13.Zamawiający potwierdza. 

 

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

Ad.1 Zamawiający potwierdza 

Ad.2 – Zamawiający zgadza się na wyłączenie z zakresu szkody w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-

Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych 

Ad.3. Zamawiający wyraża zgodę 

Ad.4. Zamawiający potwierdza, że szkody środowiskowe będą dotyczyć wyłącznie zdarzeń nagłych, 

nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego. 

Ad.5. Zamawiający potwierdza, że koszty rzeczoznawców, obrony przed roszczeniami pokrywane będą w granicy 

sumy gwarancyjnej. 

Ad. 6 – Zamawiający potwierdza 

Ad 7- Zamawiający potwierdza 

Mgr  inż. Katarzyna Włodarczyk 

Specjalista d.s. zamówień publicznych 

 ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ Sp. z o.o. w Mikołowie 
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UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.                                                                         Radom 09-04-2020 r.  
z siedzibą w Łodzi , ul. Gdańska 132 
Przedstawicielstwo w Radomiu 
26-610 Radom ul. Szklana 60 
Tel/fax. 48 344 16 17 
e-mail: przedstawicielstwo.radom@uniqa.com.pl 

 

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 

Ul. Kolejowa 4 

43-190 Mikołów 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności 

cywilnej Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 

 

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że do umowy będą miały zastosowanie limity dla 

poszczególnych rodzajów szkód i ryzyk określone w SIWZ, chociażby OWU Wykonawcy 

limitów odpowiedzialności nie przewidywały lub przewidywały w wyższej wysokości. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź 

ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że 

Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której 

umowę zawarto, np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, 

Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną wymagają zawsze zgody obu stron. 

 

4. Prosimy o podział przedmiotu ubezpieczenia na części: 

Część 1: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Część 2:  ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 

a. sprzęt stacjonarny 

b. sprzęt przenośny 

c. odtworzenie danych i ubezpieczenie nośników 

Część 3: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

oraz z tytułu posiadanego mienia 

z możliwością złożenia oferty na wybraną część zamówienia 

4. Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 20.04.2020 r. 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk.   
 
1. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w 

sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, w szczególności: 

 ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) 

 ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 
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 rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

 
 

2. Prosimy o podanie stanu technicznego zgłaszanych do ubezpieczenia budynków, wg 

gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny (szczególnie stan techniczny dachów, 

orynnowania, stolarki okiennej, elewacji) 

 

3. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia 

w okresie od 1996 r. wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku 

odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat 

wysokości poniesionych strat, 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności 

dla ryzyka powodzi do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia.  

 

4. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

a) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 

b) mienie wyłączone z eksploatacji 

c) pustostany 

- W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, 

jednostkowych sum ubezpieczenia  

- Prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób 

postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi. 

 
5. Dla budynków starszych niż 50 lat wnioskujemy o ograniczenie zakresu do FLEXA 

 

6. Dla budynków w złym stanu technicznym prosimy o ograniczenie zakresu do FLEXA 
 
7. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania 

przedmiotowego zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z 
programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, 
szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia i ukończenia jej realizacji. 

 

8. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych wskutek błędnego działania 

człowieka w wysokości 50 000 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego. 

 

9. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w kl. automatycznego ubezpieczenia 

nowych miejsc do 20% łącznej sumy ubezpieczenia. 

 

10. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w kl. lokalizacji do 20% łącznej sumy 

ubezpieczenia. 

 

11. Zalanie – prosimy o dodanie zapisu: „z wyłączeniem szkód, gdy do szkody doszło w 

związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub 

niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie”. 
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12. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie zaznaczono inaczej wszelkie limity wskazane w 

SIWZ są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

(rozliczeniowym). 

 

13. Prosimy o potwierdzenie, ze ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy wartości pieniężnych.  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.  

 
1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, 
użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem 
odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem 
odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 

 
2. W odniesieniu do OC za produkt prosimy o wyłączenie z zakresu szkody w związku z 

przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych. 
 
3. Prosimy o zachowanie prawa do regresu w stosunku do podwykonawców  

 
4. Prosimy o potwierdzenie, że szkody środowiskowe będą dotyczyć wyłącznie zdarzeń 

nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego 
 
5. Prosimy o dopisanie, że pokrywane koszty będą w granicy sumy gwarancyjnej. 

 
6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje USA, Kanady i Australii. 

 
7. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem 

pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, OC za szkody w pojazdach mechanicznych (pracowników oraz 
kontrahentów) parkowanych na terenie zakładu pracy nie obejmuje ryzyka kradzieży 
pojazdu lub jego wyposażenia. 
 
 
 
 

Z poważaniem 
Beata Duda 


