
Toruń, dnia 04.05.2020 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: 

 
 

I. Ubezpieczenie mienia: 

Pytanie nr 1: 
Prosimy o podanie wartości najdroższej lokalizacji – jaka jest łączna wartość wszystkich ubez-

pieczanych składników mienia w tej lokalizacji (tj. budynek i znajdujące się w nim pozostałe 

środki trwałe). 

 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający informuję, że nie jest w stanie określić wartości PML. Dodatkowo Wykonawcy 
mogą na podstawie analizy załącznika nr 6 do SIWZ określić taką wartość. 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ryzyka osuwania i zapadania się ziemi Ubez-
pieczający  nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa 
działalności człowieka. 
 

Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obowiązuje katalog wyłączeń opisany w SIWZ. 
 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o informację czy w ryzyku mienia od  ognia i innych zdarzeń losowych w przedmiocie 
ubezpieczenia jest wysypisko śmieci, sortownia odpadów, jeżeli tak to proszę o podanie war-
tości mienia w tych lokalizacjach. 
 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający informuje, że w przedmiocie ubezpieczenia nie ma ubezpieczenia wysypiska 
śmieci, sortownia odpadów. 

 

Pytanie nr 4: 
Prosimy o informację czy w ryzyku mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przedmiocie 
ubezpieczenia są drogi powiatowe i wojewódzkie, mosty, kładki, jeżeli tak to proszę podać 
wartość tego mienia. 
 
 
 



Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia został opisany w SIWZ. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
obowiązuje katalog wyłączeń opisany w SIWZ. 
 
Pytanie nr 5: 
Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki i budowle przezna-
czone do rozbiórki, budynki i budowle oraz lokale, w których zaprzestano prowadzenia dzia-
łalności, a także obiekty typu namioty, tunele foliowe, szklarnie oraz  mienie w złym stanie 
technicznym, wyłączone z eksploatacji, przeznaczone na złom/do utylizacji/do remontu. Jeżeli 
tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabez-
pieczenia. 
 
Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki i budowle 
przeznaczone do rozbiórki, budynki i budowle oraz lokale, w których zaprzestano prowadzenia 
działalności, a także obiekty typu namioty, tunele foliowe, szklarnie oraz  mienie w złym stanie 
technicznym, wyłączone z eksploatacji, przeznaczone na złom/do utylizacji/do remontu. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że opis stanu technicznego poszczególnych obiektów 
został opisany w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 6: 
Prosimy o informację czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki 
pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich jednostkowej war-
tości, opis konstrukcji oraz przeznaczenia. 
 
Odpowiedź nr 6: 
Zamawiający informuje, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się 
budynki pod nadzorem konserwatora zabytków. 
 

 
Pytanie nr 7: 
Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane ma-
teriały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe. 
 
 
Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający informuje, że w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia nie są  przechowywane 
materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe. 
 
Pytanie nr 8: 
Prosimy o informację czy w okresie najbliższych 36 miesięcy Ubezpieczający planuje prowa-
dzenie robót budowlanych, na które, zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwo-
lenie na budowę oraz których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku 
lub konstrukcji dachu? Jeżeli tak, to prosimy o ich wykaz z podaniem wartości prac. 
 
Odpowiedź nr 8: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy planowane są 
następujące inwestycje: 
- Wykonanie odwodnienia z dociepleniem ścian piwnic budynku I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Karola Miarki w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25- szacowana wartość 1 525 000,00 zł.  
- Zakup i montaż windy osobowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku 
Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a- szacowana wartość 
500 000,00 zł 



Pytanie nr 9: 
Zgodnie z informacją w SIWZ zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w 
instalację solarną i fotowoltaiczną. Prosimy więc o udostępnienie wykazu budynków wraz z 
podaniem wartości kwotowej instalacji solarnych lub fotowoltaicznych, w którą wyposażone są 
zgłoszone do ubezpieczenia poszczególne budynki. 
 
Odpowiedź nr 9: 
Zamawiający informuje, że budynki wyposażone w instalację solarną i fotowoltaiczną są: 
- Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45, instalacja znajduje się na budynku 
głównym. Wartość instalacji 385 323,00 zł. 
 
Pytanie nr 10: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwo-
lenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, w przeciwnym razie prosimy o 
wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 
 
Odpowiedź nr 10: 
Zamawiający informuję, że zgodnie z jego najlepsza wiedzą na dzień dzisiejszy wszystkie 
budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do 
aktualnego przeznaczenia. 
 

Pytanie nr 11: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddaje się regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest 
każdorazowymi pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku proszę o wskazanie budyn-
ków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
 
Odpowiedź nr 11: 
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia 
i ich instalacje poddawane są regularnym okresowym corocznym przeglądom wynikającym z 
przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami. Ponadto zlecone 
zostały przeglądy 5 letnie, które zostaną wykonane do dnia 31 października 2020 roku. 
 

Pytanie nr 12: 
Prosimy o zmianę zapisu w SIWZ w Przedmiocie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
poprzez zmianę zapisu na: „Ubezpieczeniem objęte są budynki i budowle wraz z urządze-
niami, maszynami i  instalacjami i sieciami elektrycznymi (elektroenergetycznymi) połączonymi 
z budynkiem, budowlą stanowiącymi całość techniczną i użytkową, znajdujące się w odległości 
nie większej niż 1000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w SIWZ”. Niestety w spisie 
mienia brakuje listy z wyszczególnieniem środków trwałych. Proszę więc o dołączenie takiej 
listy, aby Towarzystwo Ubezpieczeń mogło  stwierdzić, czy Klient w ogóle posiada linie ener-
getyczne/ telekomunikacyjne. 
 
 
Odpowiedź nr 12: 
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia został pisany w SIWZ. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
obowiązuje katalog wyłączeń opisany w SIWZ.  
 
Pytanie nr 13: 
Prosimy o wprowadzenie limitu na mienie zlokalizowane, zainstalowane na zewnętrz budyn-
ków oraz mienie znajdujące się na zewnątrz ubezpieczanej posesji w wysokości 100 000,00 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ochrony. 
 



Odpowiedź nr 13: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie nr 14: 
Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji w wy-
sokości 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ochrony. 
 
Odpowiedź nr 14: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Pytanie nr 15: 
Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli ochrony mienia nie przygotowanego do pracy w 
wysokości 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ochrony. 
 
Odpowiedź nr 15: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Pytanie nr 16: 
Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju mienie klient posiada rozmieszczone na wolnym powie-
trzu oraz prosimy o wskazanie wartości jednostkowej tego mienia. Jeżeli klient nie posiada 
takiego mienia prosimy o wykreślenie zapisu ze SIWZ. 
 
Odpowiedź nr 16: 
Zamawiający informuje, że wykaz mienia do ubezpieczenia został wymieniony w Załączniku 
nr 6 do SIWZ. 
 
II.Ubezpieczenie OC: 

Pytanie nr 1: 
Prosimy o wprowadzenie do odpowiedzialności za czyste straty dodatkowego wyłączenia od-
powiedzialności: powstałe w związku z produktem lub wadliwością wykonanej pracy lub usługi. 
 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie nr 2: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakre-
sie szkód wyrządzonych przez zakażenie koronawirusem. 
 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obowiązuje katalog wyłączeń opisany w SIWZ. 
 

Pytanie nr 3: 
Prosimy o wskazanie długości zarządzanych dróg i ich rodzaju. 

 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający informuje, że powyższe informacje zostały opisane w treści SIWZ w części dot. 
ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. 

 

 



Pytanie nr 4: 
Prosimy o wskazanie wysokości budżetu Gminy na 2019 i planowanego na 2020r. 

 

Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający informuje, że wysokości budżetu Gminy Powiatu na 2019 i planowanego na 2020 
r. wynosi odpowiednio: 
- budżet na rok 2019 wynosił: 
Rok 2019 - na dzień 31.12.2019 
Dochody ogółem - plan - 109.889.270,58;  wykonanie - 106.903.824,37 zł 
 
- budżet na rok 2020 wynosi: 
Rok 2020 - na dzień 31.03.2020 
Dochody ogółem - plan - 121.959.668,68 zł 
 
Pytanie nr 5: 
Prosimy o rezygnację ze stosowania klauzuli zaliczki w odniesieniu do ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej w przypadku którego proces likwidacyjnych w zakresie zasad odpo-
wiedzialności za wyrządzoną szkodę osobie trzeciej jest odmienny niż w ubezpieczeniach 
majątkowych. 
 
Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Ponadto: 

Pytanie nr 17: 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli warunki ubezpieczenia opisane w zapytaniu ofertowym dla 
poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, nie precyzują istotnych kwestii związanych z ubezpie-
czeniem, wówczas stosuje się zapisy z ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela 
dla  poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.  
 
Odpowiedź nr 17: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ: 
 

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ: 
Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń 
(OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest 
szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony 
ubezpieczeniowej Zamawiającego.  
Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 
poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają 
zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w 
pozostałych ubezpieczeniach postanowienia  OWU  ograniczające lub wyłączające 
odpowiedzialność Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały 
wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie ubezpieczenia. 
Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie 
ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne 
wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia 
lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie 
ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie 
wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia. 
 



Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego 
wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub 
przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub 
będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, 
dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych). 
 
Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT – o ile 
nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT. 
 
Wszystkie limity odpowiedzialności / sumy ubezpieczenia na I ryzyko / sumy gwarancyjne w 
programie ubezpieczenia oraz klauzulach dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia i ulegają 
automatycznemu odnowieniu w kolejnym dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.  
 

Pytanie nr 18: 
Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia i definicje w dedykowanych  OWU Ubezpieczyciela 
nie uregulowane w zapytaniu ofertowym, będą miały zastosowanie. 
 
Odpowiedź nr 18: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ: 
 

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ: 
Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń 
(OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest 
szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony 
ubezpieczeniowej Zamawiającego.  
Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 
poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają 
zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w 
pozostałych ubezpieczeniach postanowienia  OWU  ograniczające lub wyłączające 
odpowiedzialność Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały 
wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie ubezpieczenia. 
Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie 
ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne 
wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia 
lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie 
ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie 
wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia. 
 
Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego 
wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub 
przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub 
będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, 
dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych). 
 
Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT – o ile 
nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT. 
 
Wszystkie limity odpowiedzialności / sumy ubezpieczenia na I ryzyko / sumy gwarancyjne w 
programie ubezpieczenia oraz klauzulach dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia i ulegają 
automatycznemu odnowieniu w kolejnym dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.  
 

 



Pytanie nr 19: 
Prosimy o informację, czy zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o wytyczne co 
do zakresu ubezpieczenia. 
 
 
Odpowiedź 19: 
Zamawiający informuje, że zakres ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków zostało 
został błędnie wpisany do SIWZ i co za tym idzie Zamawiający nie ma intencji ubezpieczania 
w przedmiotowym SIWZ ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków. Zamawiający 
jednocześnie informuje, że w związku z powyższym modyfikacji ulegają zapisy SIWZ, a 
dokładniej pkt 3 SIWZ stanowiący OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, załącznika nr 4 do 
SIWZ (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) oraz Załącznik nr 5 i otrzymują brzmienie jak 
poniżej: 

1- Modyfikacje SIWZ winno być: 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu 

Mikołowskiego wraz  jednostkami podległymi  w zakresie: 

• Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 

• Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

• Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

• Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 

Przedmiot główny: 

CPV: 66.51.00.00-8-  usługi ubezpieczeniowe 

Przedmioty dodatkowe: 

CPV: 66.51.50.00-3- usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 

CPV: 66.51.60.00-0- usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

 

2- Załącznik nr 4 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) winno być: 

- § 1 otrzymuje poniższe brzmienie: 

§ 1 
Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie i odpowiedzialność Zamawiającego 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, zgodnie z 
warunkami oferty z dnia…………………. złożonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia na 
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO WARZ Z 
JEDNOSTKAMI PODLEGŁYMI, w ramach następujących ubezpieczeń:  

− mienia od wszystkich ryzyk,  

− sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,  

− odpowiedzialności cywilnej,  

− maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. 
 
 
 
 



- § 4 otrzymuje poniższe brzmienie: 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polisy ubezpieczenia nie później niż w 

terminie do 14 dni od początku okresu ubezpieczenia, określonego w SIWZ – dotyczy 
ubezpieczeń: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
odpowiedzialności cywilnej, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. 

2. Do czasu wystawienia polisy ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania 
ochrony poprzez wystawienie dokumentu tymczasowego – noty pokrycia 
ubezpieczeniowego 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu wystawienia polis 
ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń majątkowych (indywidualnych i wspólnych) na jedną 
polisę obejmująca ochroną wszystkie ubezpieczone podmioty wymienione w załączniku nr 
3 do umowy.  
 

- § 8 otrzymuje poniższe brzmienie: 

§ 8 
W zawartych na podstawie niniejszej umowy umowach ubezpieczenia zastosowanie będą 
miały  następujące  wysokości   franszyz i udziałów własnych: 

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk –  ……………… 
- ubezpieczenie  sprzętu  elektronicznego od wszystkich ryzyk – 

…………………………… 
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – …………………………..  
- ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk - 

…………………………………….. 
 
 

3- Załącznik nr 5 (PROGRAM UBEZPIECZENIA) ulega zmianie treść klauzuli 
obligatoryjnej nr 24 polegająca na usunięciu zapisu o ubezpieczenie Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków i jej treść winna brzmieć: 

Klauzula likwidacji drobnych szkód – w przypadku szkód o wartości nieprzekraczającej  
5 000,00 zł Ubezpieczający/Ubezpieczony sam likwiduje szkodę przesyłając jednocześnie 
do Ubezpieczyciela pisemne zgłoszenie szkody, opis okoliczności szkody, dokumentację 
fotograficzną uszkodzonego mienia, zestawienie strat, kalkulacje, kosztorysy, kopie faktur 
zakupu utraconego mienia, kopie faktur naprawy maszyn, urządzeń lub sprzętu 
elektronicznego, a w przypadku szkód będących wynikiem przestępstwa dodatkowo 
poświadczenie z policji o wszczęciu dochodzenia. Dodatkowo Ubezpieczony zobowiązany 
jest pozostawić uszkodzone i wymienione części, aby umożliwić ich oględziny przez 
Ubezpieczyciela lub sporządzić dokumentacje zdjęciową uszkodzonego mienia. W 
przypadku szkód o wartości nieprzekraczającej 5 000,00 zł Ubezpieczyciel odstępuje o 
oględzin, jednakże oględziny mogą zostać przeprowadzone na wniosek 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w 
ubezpieczeniu odpowiedzialności. 

Pytanie nr 20: 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 12.05.2020 r. do godz.12:00. 

 
Odpowiedź nr 20: 
Zamawiający informuje, że przesuwa stosowny termin składania ofert do dnia 11.05.2020 r. 
do godz. 12:00. 
 
 
 
 



Pytania Wspólne: 
 
Pytanie nr 1: 
Wnioskujemy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego  

z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (franszyz, udziałów własnych, limitów od-

powiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia). 

 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający do tej pory był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych 
w SIWZ. Zamawiający informuję, iż ze znaczących różnic w obecnym zakresie 
ubezpieczenia opisanym w przedmiotowym SIWZ względem poprzedniego postępowania 
jest: 
-  wprowadzenie  zakresu ubezpieczenia w systemie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk (all 
risk), 
- wprowadzenie wartości odtworzeniowej dla części budynków, 
- zwiększenie SG w OC w tym OC dróg względem roku poprzedniego. 
- Zamawiający informuję, że podobnie jak w poprzedniej umowie tak i w przedmiotowym 
SIWZ franszyza występuje jedynie w ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich 
ryzyk w wysokości 300,00 zł (franszyza integralna). 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ  zastosowanie 

mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wyko-

nawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki 

wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, 

chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

 
Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ: 
 

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ: 
Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń 
(OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest 
szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony 
ubezpieczeniowej Zamawiającego.  
Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 
poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają 
zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w 
pozostałych ubezpieczeniach postanowienia  OWU  ograniczające lub wyłączające 
odpowiedzialność Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały 
wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie ubezpieczenia. 
Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie 
ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne 
wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia 
lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie 
ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie 
wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia. 
 
Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego 
wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub 
przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub 



będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, 
dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych). 
 
Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT – o ile 
nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT. 
 
Wszystkie limity odpowiedzialności / sumy ubezpieczenia na I ryzyko / sumy gwarancyjne w 
programie ubezpieczenia oraz klauzulach dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia i ulegają 
automatycznemu odnowieniu w kolejnym dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.  
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
obowiązuje katalog wyłączeń opisany w SIWZ. 

 
Pytanie nr 3: 
Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy, przy okresie ubezpieczenia na 2 lub 3 lata z podzia-

łem na roczne okresy rozliczeniowe, „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” 

o treści: 

„Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcz-
nego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego,  
z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powo-
dów. 
Do ważnych powodów należą:  

1. wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy, dotycząca każdego rodzaju ubezpiecze-

nia oddzielnie. 

Przez wysoką szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw 
szkodowych z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej za pierwsze 10 mie-
sięcy danego okresu rozliczeniowego - przekraczającą w odniesieniu do: ubezpiecze-
nia: OC - 30%, pozostałych ubezpieczeń - 65%, 

2. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnia-
nie jej przeprowadzenia, 

3. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świad-

czenia  

z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia, 

4. utrata licencji, zezwolenia na prowadzenie działalności, 

5. istotna zmiana warunków reasekuracyjnych, potwierdzona stosownym oświadczeniem 

Ubezpieczyciela, 

6. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu 

Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.” 

 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
 
 
 
 
 



Pytanie nr 4: 
Prosimy o podanie wieku, rodzaju konstrukcji oraz stanu technicznego budynków zgłaszanych 

do ubezpieczenia oraz zakresu i dat (rok) przeprowadzanych remontów.  

 
Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający informuje, że powyższe informacje zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ 
w tabeli nr 1- budynki i budowle. 
 
Pytanie nr 5: 
1. Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia posiadane, użytkowane, zarzą-

dzane przez Zamawiającego  wysypiska, składowiska, sortownie odpadów, biogazownie 

itp.? 

Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający informuje, że w przedmiocie ubezpieczenia nie ma ubezpieczenia wysypiska, 
składowiska, sortownie odpadów, biogazownie. 

 
Pytanie nr 6: 
Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia 

na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, mo-

dernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowa-

dzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają kon-

strukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC ade-

kwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie 

osób trzecich/mienie otaczające? 

 
Odpowiedź nr 6: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy planowane są 
następujące inwestycje: 
- Wykonanie odwodnienia z dociepleniem ścian piwnic budynku I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Karola Miarki w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25- szacowana wartość 1 525 000,00 zł.  
- Zakup i montaż windy osobowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku 
Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a- szacowana wartość 
500 000,00 zł. 
 
Pytanie nr 7: 
Wnioskujemy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego dróg oraz budżecie 
przeznaczonym na ich remonty w okresie najbliższych 3 lat. 
 
Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający informuje, iż stan techniczny dróg powiatowych utwardzonych ocenia jako dobry 
(odcinkowo dostateczny). Jednocześnie Zamawiający informuje, że w roku 2020 budżet 
przeznaczony na bieżące utrzymanie dróg wynosi 3 mln zł oraz 17 mln zł na inwestycje oraz 
remonty. Jest to poziom prognozowany również w kolejnych latach. 
 
Pytania majątkowe: 
 
Pytanie nr 8: 
Wnioskujemy o wskazanie sum ubezpieczenia mienia w podziale na wszystkie lokalizacje 

zgłoszone do ubezpieczenia. 



 
Odpowiedź nr 8: 
Zamawiający informuje, że powyższe informacje zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 9: 
Prosimy o informację, czy Zamawiający (podmiot) w ramach ubezpieczenia budowli zgłasza 

do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tunele lub podobne elementy infrastruktury drogo-

wej? 

 

Odpowiedź nr 9: 
Zamawiający informuje, że powyższe informacje zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ. 
Zamawiający jednocześnie informuje, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk obowiązuje katalog wyłączeń opisany w SIWZ. 
 
Pytanie nr 10: 
Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu 

technicznego wiat przystankowych i innych budowli użytku publicznego oraz  jak często doko-

nuje tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół oględzin? 

 
Odpowiedź nr 10: 
Zamawiający informuje, że dokonuje regularnych przeglądów stanu technicznego budowli 
użytku publicznego oraz sporządza protokoły oględzin. 
 
Pytanie nr 11: 
Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej, tj. war-

tości odtworzeniowej mienia pomniejszonej o zużycie techniczne. 

 
Odpowiedź nr 11: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 12: 
Wnioskujemy o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:  

1. budynki wyłączone z eksploatacji, 

2. pustostany, 

3. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 

Jeżeli tak prosimy o podanie ich sum ubezpieczenia i lokalizacji oraz sposobie zabezpiecze-
nia. 
Czy istnieje możliwość zawężenia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ww. budynków 
wyłącznie do FLEXA? 
 
Odpowiedź nr 12: 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z 
eksploatacji, pustostany oraz budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Dodatkowo 
Zamawiający nie wyraża zgody na zawężenia lub wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej w 
stosunku do ww. budynków do FLEXA. 
 
 
 



Pytanie nr 13: 
Wnioskujemy o udzielenie informacji czy po 1997 r. miała miejsce powódź w jakiejkolwiek lo-

kalizacji. 

Odpowiedź nr 13: 
Zamawiający informuje, że podtopienia wystąpiły we wskazanych lokalizacjach: 
- I Liceum Ogólnokształcące, 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 25 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 43-178 Ornontowice, ul. Dworcowa 1 
 
Pytanie nr 14: 
Wnioskujemy o udzielnie informacji nt. przebiegu szkodowości z okresu ostatnich 5 lat, w tym 

o szkodach, które zostały odmówione. 

 
Odpowiedź nr 14: 
Zamawiający informuje, że szkodowość ze wskazaniem jej czasookresu została opisana w 
Załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
 
Pytania OC: 

Pytanie nr 15: 
Wnioskujemy o podanie liczby kilometrów dróg w zarządzie Zamawiającego. 

 
Odpowiedź nr 15: 
Zamawiający informuje, że powyższe informacje zostały opisane w Załączniku nr 5 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 16: 
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla szkód rzeczo-

wych w ubezpieczeniu OC za drogi. 

 
Odpowiedź nr 16: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Pytanie nr 17: 
Prosimy o informację ile i jakich pojazdów wolnobieżnych znajduje się w zasobach Zamawia-

jącego. 

 
Odpowiedź nr 17: 
Zamawiający informuje, że powyższe informacje zostały opisane w Załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 18: 
Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczonych jednostek Zamawiającego jest budynek 

pływalni/basenu? Jeśli tak, prosimy o podanie daty od kiedy funkcjonuje ww. obiekt. 

Odpowiedź nr 18: 
Zamawiający informuje, że w ramach ubezpieczonych jednostek Zamawiającego nie ma 
budynku pływalni/basenu. 
 
 
 
 
 



Pytanie nr 19: 
Prosimy o potwierdzenie, że  imprezy organizowane przez Zamawiającego  to imprezy nie 

mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wod-

nych, motocyklowych, samochodowych) i innych sportów ekstremalnych. 

 
Odpowiedź nr 19: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 
Pytanie nr 20: 
Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w 

następstwie działania lub zaniechania, które mogą wyniknąć w związku z administrowaniem 

nieruchomościami komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych wyłączone są 

szkody spowodowane przez czynności związane z wykonywaniem określonego zawodu, a w 

szczególności: 

1) zarządcy nieruchomości, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, 

2) przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, o których mowa w ustawie o rachunkowości (zapisy pkt. 4 Ubezpiecze-

nie odpowiedzialności cywilnej lit. w). 

 
Odpowiedź nr 20: 
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia zostały opisany w SIWZ. Zamawiający 
jednocześnie informuje, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
obowiązuje katalog wyłączeń opisany w SIWZ. 
 
Pytanie nr 21: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tyt. użytkowania 

pojazdów szynowych. Kto odpowiada za utrzymanie infrastruktury kolejowej, kto nią  zarządza, 

kto użytkuje kto jest jej operatorem, kto odpowiada za jej utrzymanie, jakie czynności są wy-

konywane w ramach ww. infrastruktury? 

Odpowiedź nr 21: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 22: 
Prosimy o informację czy Zamawiający jest odpowiedzialny za jakikolwiek element transportu? 

Czy jest odpowiedzialny za organizację ruchu transportowego? 

Odpowiedź nr 22: 
Zamawiający informuje, że nie jest odpowiedzialny za organizację ruchu transportowego. 
 
Pytanie nr 23: 
Pytania dotyczące zarządzania nieruchomościami: 

1) Prosimy o podanie przychodów rocznych z tytułu działalności polegającej na zarządza-

nia nieruchomościami należącymi do osób trzecich. 



2) Prosimy o podanie przychodów rocznych tytułu prowadzenia działalności  polegającej 

na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych osób trzecich (w tym wspólnot miesz-

kaniowych). 

3) Prosimy o potwierdzenie, iż w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej przedsiębior-

ców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunko-

wych umowa będzie miała zastosowanie w sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej z 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonu-

jących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 6 listopada 2014  roku w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonu-

jących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - nad-

wyżka nad ubezpieczenie obowiązkowe. 

4) Prosimy o podanie liczby i wysokości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw 

szkodowych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomo-

ści  oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących 

działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za ostatnie 5 lat. 

Odpowiedź nr 23: 

Zamawiający informuje, że: 

1) Zamawiający informuje, że nie otrzymuje przychodów rocznych z tytułu działalności 

polegającej na zarządzania nieruchomościami należącymi do osób trzecich. 
2) Zamawiający informuje, że nie otrzymuje przychodów rocznych tytułu prowadzenia 

działalności  polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych osób trzecich. 
3) Zamawiający informuje, że nie wykonuje czynności związanych z usługowym 
prowadzeniem ksiąg rachunkowych. 
4) Zamawiający informuje, że nie występuje w roli zarządcy nieruchomości oraz nie prowadzi 
działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
 
Pytanie nr 24: 
Prosimy o uzupełninie szkodowości w ubezpieczeniu OC za pełne 5 lat + ostatni rok aktualnej 
ochrony wg. stanu szkód „na dzień” 30.04.2020r. 

 
Odpowiedź nr 24: 
Zamawiający informuje, że szkodowość ze wskazaniem jej czasookresu oraz rodzaju 
ubezpieczeń została opisana w Załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 25: 
Prosimy o potwierdzenie, iż zestawienie szkodowości w ubezpieczeniu OC oznacza brak ja-

kichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz brak jakichkolwiek okolicz-

ności, o których Zamawiający wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, 

z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. 

 
Odpowiedź nr 25: 
Zamawiający informuje, że szkodowość ze wskazaniem jej czasookresu oraz rodzaju 
ubezpieczeń została opisana w Załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 26: 
Prosimy o informację, czy zestawienie szkodowości w ubezpieczeniu OC zakłada franszyzy, jeśli tak to 

jakie i w jakiej wysokości w odniesieniu do każdego ryzyka i każdego okresu ubezpieczenia z osobna. 



 
Odpowiedź nr 26: 
Zamawiający informuje, że szkodowość ze wskazaniem jej czasookresu oraz rodzaju 
ubezpieczeń została opisana w Załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 27: 
Prosimy o informację, czy zestawienie szkodowości w ubezpieczeniu OC jest wg. daty powsta-

nia szkody, czy wg. daty wypłaty odszkodowania. 

Odpowiedź nr 27: 
Zamawiający informuje, że szkodowość ze wskazaniem jej czasookresu oraz rodzaju 
ubezpieczeń została opisana w Załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 28: 
Prosimy o informację, jakie były przyczyny wypłaconych odszkodowań w ubezpieczeniu OC. 

Jeśli to możliwe, prosimy o tabele excel „szkoda po szkodzie” z opisem czego dotyczy dana 

szkoda + daty powstanie i daty wypłaty + kwota wypłaty rezerwy. 

 
Odpowiedź nr 28: 
Zamawiający informuje, że szkodowość ze wskazaniem jej czasookresu oraz rodzaju 
ubezpieczeń została opisana w Załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 29: 
Prosimy o potwierdzenie/podpisanie oświadczenia, (w przypadku Klientów bezszkodowych w 

ubezpieczeniu OC): „Brak szkód oznacza: brak jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych do Ubez-

pieczonego, brak jakichkolwiek  okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu 

należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia 

w przyszłości.” 

Odpowiedź nr 29: 
Zamawiający informuje, że szkodowość ze wskazaniem jej czasookresu oraz rodzaju 
ubezpieczeń została opisana w Załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 30: 

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach ochrony na podstawie ww. pkt. 4.1.i 
4.16  zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód będących następstwem 
zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19. 
 
Odpowiedź nr 30: 
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
obowiązuje katalog wyłączeń opisany w SIWZ. 
 
 
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich 
Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. 
Zamawiający  dołącza i publikuje zmodyfikowany załącznik nr 4 i 5 do SIWZ na stronie 
internetowej, gdzie zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z 
załącznikami. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas 
sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników  
i druków, składania wymaganych dokumentów. 
 
 



W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  Prawo 
Zamówień Publicznych dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób: 
I. Punkt 3 SIWZ w miejsce dotychczasowego  brzmienia otrzymuje brzmienie 
następujące: 
 
„Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu 
Mikołowskiego wraz  jednostkami podległymi  w zakresie: 
• Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
• Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
• Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
• Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 
Przedmiot główny: 
CPV: 66.51.00.00-8-  usługi ubezpieczeniowe 
Przedmioty dodatkowe: 
CPV: 66.51.50.00-3- usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 
CPV: 66.51.60.00-0- usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 – Program 
Ubezpieczenia 
         Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować wszystkie klauzule obligatoryjne 
oznaczone numerami od 1 do 34 wskazane  w formularzu ofertowym oraz w załączniku nr 5 
do SIWZ. Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek 
z klauzul oznaczonych numerami od 1 do 34 spowoduje odrzucenie oferty. 
     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 
3.1. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (Ubezpieczający/Ubezpieczony) nie był 
zobowiązany do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 
Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 381 z późn. zm). 
3.2. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej 
OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. 
3.3.    Wykonawca musi zaakceptować w całości zapisy załącznika nr 5 oraz zaakceptować w 
całości dodatkowe klauzule brokerskie opisane jako obligatoryjne zgodnie z formularzem 
ofertowym.”                                                                                                                                                
 
II.  Punkt 16 podpunkt 1 i 9 SIWZ w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje 
brzmienie następujące: 
„1. Ofertę  należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Mikołowie 
ul. Żwirki i Wigury 4a, wejście A, parter, portiernia, do dnia 11.05.2020 roku, do godz. 
12:00” 
„9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.05.2020 roku, o godz. 12:30 w siedzibie 
Zamawiającego w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a, pokój nr 323, II piętro, wejście A. 
Otwarcie ofert jest jawne.” 
 
Pełnomocnik Zamawiającego Maximus Broker Sp. z o.o. Jakub Frąckiewicz. 
 

 


