Toruń, dnia 29.04.2020 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, ogłoszenie nr 534032-N-2020 z dnia 24.04.2020 r. na: „Ubezpieczenie
mienia i odpowiedzialności Powiatu Mikołowskiego wraz z Jednostkami podległymi.”
Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1843), pełnomocnik Zamawiającego udziela
odpowiedzi na zadane pytania jak niżej:
Pytanie nr 1:
W związku panującym stanem epidemicznym, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie
pełnomocnictwa w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uzyskanie pełnomocnictwa w formie pisemnej lub kopii poświadczonej notarialnie jest obecnie
niemożliwe.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe .Zamawiający nie dopuścił składania ofert w
formie elektronicznej. Zgodnie z zapisem pkt 15 ppkt 15.5 SIWZ: „Oferta musi być
sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem
nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.”
Do formy pełnomocnictwa mają zastosowanie ,zgodnie z art.14 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art.99 § 1 Kodeksu cywilnego :”Jeżeli do
ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma pełnomocnictwa do dokonania
tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.” W związku z powyższym do
czynności podpisania oferty konieczne jest pełnomocnictwo w formie pisemnej lub kopii
poświadczonej notarialnie, pod rygorem nieważności.
Pytanie nr 2:
Prosimy o modyfikację zapisu: „Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną (w tym
odpowiedzialność cywilną związaną z wykonywaniem władzy publicznej) Powiatu Buskiego
Mikołowskiego i innych podmiotów podlegających ubezpieczeniu w ramach niniejszego
programu ubezpieczenia za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną
działalnością określoną w przepisach prawa, w statutach, regulaminach i innych dokumentach
regulujących organizację i sposób działania poszczególnych podmiotów”.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuję, iż w powyższym cytowanym zapisie dot. treści załącznika nr 5 do
przedmiotowego SIWZ wystąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na błędnej nazwie
powiatu. Zamawiający poprawia nazwę z „Powiatu Buskiego” na nazwę „ Powiatu
Mikołowskiego” i poprawia zapis w następujący sposób „Ubezpieczenie obejmuje
odpowiedzialność cywilną (w tym odpowiedzialność cywilną związaną z wykonywaniem
władzy publicznej) Powiatu Mikołowskiego i innych podmiotów podlegających ubezpieczeniu
w ramach niniejszego programu ubezpieczenia za szkody wyrządzone osobom trzecim w
związku z prowadzoną działalnością określoną w przepisach prawa, w statutach,

regulaminach i innych dokumentach regulujących organizację i sposób działania
poszczególnych podmiotów”. Jednocześnie Zamawiający zamieszcza załącznik nr 5 do SIWZ
z poprawionym zapisem na stronie internetowej https://maximus-broker.pl/zamowieniapubliczne/.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich
Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.
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