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Reguły, 16 lipca 2019 r.  

 

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego  

nr ZP.271.2.44.2019 

 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 6 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 15.07.2019 r. wpłynął wniosek  wykonawcy 

o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Ubezpieczenie majątku i 

odpowiedzialności cywilnej Gminy Michałowice wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy” (nr 

ogłoszenia BZP: 571495-N-2019), nr sprawy: ZP.271.2.44.2019). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 

Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi. 

 

TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO 

Pytanie 62: 

Czy w ubezpieczeniu mienia występują budynki/budowle lub lokale nieużytkowane/wyłączone z 

eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki lub obiekty w złym stanie technicznym? Jeżeli tak, prosimy o: 

przedstawienie wykazu tych nieruchomości wraz z krótkim opisem ich stanu technicznego, wskazaniem 

przyczyn wyłączenia z eksploatacji/użytkowania oraz określeniem ich wartości; informacja czy w 

okresie realizacji zamówienia Klient planuje wyłączyć z eksploatacji/użytkowania jakiekolwiek obiekty?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w wykazie nie ma budynków wyłączonych decyzją PINB lub 

innego organu administracji, który mógłby wydać decyzję o wyłączeniu budynku z 

eksploatacji. Budynek wykazany w poz. 1.9 wykazu budynków w chwili obecnej jest jedynie 

niezamieszkały, jednak grunt, na którym się znajduje jest wydzierżawiony. 

 

Pytanie 63: 

Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje fotowoltaiczne lub solarne ? Jeżeli tak, proszę o podanie 

ich lokalizacji (adres; na gruncie/czy na budynku), roku ich produkcji, sumy ubezpieczenia oraz 

informację, czy ich serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w następujących lokalizacjach zainstalowane zostały panele 

fotowoltaiczne i są serwisowane: 

a) Poz. 1.2 z wykazu budynków - ul. Raszyńska 34, Michałowice (brak wartości ze względu na 

realizację przedsięwzięcia w trybie „zaprojektuj u zbuduj”) 

b) Poz. 1.21 z wykazu budynków - ul. Raszyńska 34, Michałowice (brak wartości ze względu na 

realizację przedsięwzięcia w trybie „zaprojektuj u zbuduj”, dodatkowo zainstalowano pompę 

ciepła) 
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c) Poz. 1.26 z wykazu budynków - Nowa Wieś ul. Główna 52B (wartość netto w momencie 

instalacji – 21.206,03 zł) 

d) Poz. 1.25 z wykazu budynków - Opacz - Kolonia ul. Ryżowa 90 (wartość netto w momencie 

instalacji – 30.231,95 zł) 

e) Poz. 1.1 z wykazu budynków -  Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1 (wartość netto w 

momencie instalacji – 50.000,00 zł) 

 

Pytanie 64: 

Proszę o wykaz obiektów niepołączonych trwale z gruntem, obiektów tymczasowych, szklarni, mienia 

przeznaczonego na złom, likwidacji, sztuczne zbiorniki, budowle hydrotechniczne (mosty, kładki, 

nabrzeża, tamy, groble, kanały i wały itp.) z podaniem sumy ubezpieczenia, lokalizacji, jeśli stanowią 

przedmiot ubezpieczenia. 

W odniesieniu do szklarni proszę o opis konstrukcji, jakie mienie się w niej znajduje. 

Odpowiedź:  

Hala namiotowa wykazana w wykazie budowli jednostki ZSO w Komorowie. 

 

Pytanie 65: 

Czy przedmiotem ubezpieczenia są mosty, kładki, wiadukty, mola, tamy, sztuczne zbiorniki a także 

mienie przeznaczone do rozbiórki, likwidacji lub na złom,  itp.? Jeśli tak, proszę o opis tego mienia, 

określenie sumy ubezpieczenia, opis konstrukcji etc. 

Odpowiedź:  

Przedmiotem ubezpieczenia nie są mosty, kładki, wiadukty, mola, tamy, sztuczne zbiorniki a także 

mienie przeznaczone do rozbiórki, likwidacji lub na złom,  itp. 

 

Pytanie 66: 

Czy przedmiotem ubezpieczenia są sortownie śmieci/składowiska odpadów/ Punkty Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych itp.? Jeśli tak, proszę o dodatkowe informacje, czy w miejscu 

ubezpieczenia jest: 

1. Całodobowa ochrona fizyczna.  

2. Automatyczny system sygnalizacji pożaru w budynku sortowni, spalarni, hali składowania 

odpadów, magazynie RDF lub patrole ochrony wewnątrz budynków z elektroniczną ewidencją - 

nie dotyczy pomieszczeń zabezpieczonych stałą instalacją gaśniczą. 

3. Instalacja tryskaczowa w magazynie RDF. 

4. Instalacje zraszaczowe na liniach sortowniczych i w punktach składowania odpadów. 

5. Oddzielenie: hali składowania odpadów, hali sortowniczej, spalarni, RDF - ścianą co najmniej REI 

120 lub instalacja tryskaczowa chroniąca cały obszar produkcyjno - magazynowy. 

6. Hydranty wewnętrzne w pomieszczeniach gdzie Q>500 MJ/m2.  

7. Zapewnione przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

8. Sformalizowane procedury sprzątania, usuwania pyłu z obiektu, instalacji elektrycznych i  

technologicznych. 

9. W przypadku zbiórki odpadów niebezpiecznych, czy jest składowanie wyłącznie w wydzielonym 

pożarowo magazynie z odpowiednią, automatyczną wentylacją w standardzie EX, lub 

kontenerach/szafach przystosowanych do przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykazał w wykazie budowli – Załącznik Nr 1e – Punkt Selektywnej Zbiórki o 

wartości początkowej 36.853,26 zł. Warunkiem nieodpłatnego pozostawienia odpadów jest 

okazanie dowodu uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 

terenie Gminy, za miesiąc poprzedni. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
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(PSZOK) bezpłatnie przyjmowane są wysegregowane frakcje odpadów komunalnych, tj. szkło, 

frakcja sucha, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

sprzęt rtv i agd, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i 

rozbiórkowe z drobnych prac remontowych, odpady problemowe i niebezpieczne. W PSZOK-

u nie przyjmuje się odpadów zmieszanych, eternitu, papy, styropianu budowlanego, części 

samochodowych. Wszelkie odpady składowane w Punkcie Zbiórki Odpadów przechowywane 

są w metalowych kontenerach oraz w plastikowych pojemnikach do segregacji odpadów i 

opróżniane (wywożone) na bieżąco. Żadne z wyżej wymienionych zabezpieczeń bądź instalacji 

nie są wykorzystywane z uwagi na fakt, iż składowanie zorganizowane jest na otwartym 

terenie. 

 

Pytanie 67: 

Proszę o informację, jakie remonty w okresie ubezpieczenia zamierza przeprowadzić Zamawiający i 

jaka jest ich wartość. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie jest w posiadaniu planu remontów na okres 

najbliższych 3 lat, a tym samym nie może podać ich zakresu oraz wartości. 

 

Pytanie 68: 

Hala pneumatyczna, Hala namiotowa - Załącznik nr 1e do siwz, Zakładka 5-BUDOWLE, proszę o opis 

konstrukcji obiektów, informację jakie jest przeznaczenie hali namiotowej, czy składowane jest w niej 

jakieś mienie i o jakiej wartości, jakie posiadają zabezpieczenia. Proszę o informację, czy są to obiekty 

tymczasowe, czy podlegają regularnym  przeglądom okresowym zgodnie z Prawem Budowlanym. Czy 

zapewnione jest przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Procedura 

monitorowania grubości i usuwania śniegu w okresie zimowym.  

Odpowiedź: 

Hala pneumatyczna znajduje się nad boiskiem piłkarskim do prowadzenia zajęć sportowych w sezonie 

jesienno – zimowym. Ściany hali tworzy system trzech powłok (nośna niepalna, izolacyjna o budowie 

pęcherzykowej, ochronna od deszczu, śniegu i promieni UV) oraz sieć lin stalowych. Utrzymanie 

ciśnienia i temperatury w hali realizowane jest za pomocą systemu nadmuchowo – grzewczego NPL 

250 firmy MTM zasilanego gazem z sieci miejskiej. W hali przechowywany jest sprzęt sportowy. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę z hydrantów szkolnych. Nie dopuszcza się zalegania śniegu na 

kopule hali. W przypadku opadów utrzymuje się dodatnia temperaturę wewnątrz hali celem jego 

stopienia. 

Hala namiotowa znajduje się nad lodowiskiem/boiskiem do prowadzenia zajęć sportowych (lodowisko 

zimą, sezon letni boisko) o konstrukcji aluminiowej segmentowej (profile zamknięte), dach 

dwuspadowy (pochylenie 180°), pokrycie ścian bocznych i dachu z wodoszczelnego PCV. Konstrukcja 

z poszyciem wytrzymuje obciążenie wiatrem i śniegiem zgodne dla strefy w Michałowicach k/W-wy. 

Hala uwzględnia obciążenie śniegiem 90kg/m². W okresie opadów śniegu użytkownik nie dopuszcza 

do jego gromadzenia się na połaciach dachowych, ogrzewając wnętrze hali, powodującej jego topnienie 

lub poprzez sukcesywne usuwanie inna metodą. 

 

Pytanie 69: 

Proszę o dopisanie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela (cześć I ust. 4)  poniższych 

punktów: 

4.37 kart płatniczych (debetowych, obciążeniowych, kredytowych, kart wstępnie opłaconych), kart 

parapłatniczych (bankomatowych, rabatowych, gwarancyjnych czeków) 

4.38 programów komputerowych 
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4.39 mienia w czasie transportu (za wyjątkiem postanowień klauzuli ubezpieczenia mienia w 

transporcie) 

4.40 powstałe w mieniu składowanym niezgodnie z wymaganiami producenta lub dostawcy, chyba, że 

sposób składowania nie miał wpływu na powstanie lub rozmiar szkody 

4.41 powstałe w środkach obrotowych, rzeczach ruchomych osób trzecich oraz mieniu nie 

eksploatowanym, w wyniku uszkodzenia/ zniszczenia będącego następstwem zalania, powodzi lub 

deszczu nawalnego składowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli składowane były niżej niż 10 cm nad 

podłogą, powyższe nie dotyczy przypadku gdy zalanie nastąpiło bezpośrednio z góry 

4.42 powstałe w naziemnych oraz podziemnych liniach (przesyłowych i rozdzielczych) 

elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych tego typu oraz urządzeniach stanowiących ich 

integralną część, służących do rozdziału i przetwarzania energii lub sygnałów, za wyjątkiem linii i 

urządzeń zaspokajających Ubezpieczającego, zlokalizowanych na jego terenie i stanowiących jego 

własność. 

4.43 powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w 

obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na 

powstanie szkody lub jej rozmiar 

4.44 w środkach obrotowych na skutek awarii urządzeń chłodniczych, z zastrzeżeniem postanowień 

Klauzuli rozmrożenia. 

4.45 polegające na pękaniu ścian lub zawaleniu się budynków i budowli, chyba, że szkoda powstała na 

skutek zdarzenia, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem postanowień 

Katastrofy budowlanej 

4.46 powstałe wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie do ubezpieczanego zakładu mediów (energii 

elektrycznej, energii cieplnej, wody, pary, gazu). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 

 

Pytanie 70: 

Proszę o modyfikację pkt. 4.10 wszelkiego rodzaju szkody pośrednie związane z opóźnieniami, utratą 

rynku, utratą zysku, zwiększonymi kosztami działalności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 

 

Pytanie 71: 

Proszę o informację jakie mienie ma na myśli Zamawiający, o którym mowa w pkt. 5.53 

Odpowiedź: 

Mienie osób trzecich wykorzystywane w prowadzonej działalności, tj. maszyny i urządzenia oraz środki 

obrotowe. 

 

Pytanie 72: 

Proszę o wprowadzenie limitu dla mienia, które znajduje się na zewnątrz o którym mowa w pkt. 5.53 w 

wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 

 

Pytanie 73: 

Proszę o potwierdzenie, że nie jest intencją objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej:  

• działalności leczniczej, medycznej  i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i 

eksperymentów medycznych 

• działalności przewozowej, w tym transportu zbiorowego (tramwajowego, autobusowego) 
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• prowadzenia,  administrowania, użytkowania stałego składowiska/wysypiska odpadów 

prowadzenia, administrowania, użytkowania punktu sortowania, spalania, utylizowania  odpadów  

lub ich przetwarzania (w tym PSZOK) 

• organizacji  imprez o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych,  w tym wodnych, rajdów, 

wyścigów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że nie jest intencją objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej:  

• działalności leczniczej, medycznej  i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i 

eksperymentów medycznych 

• działalności przewozowej, w tym transportu zbiorowego (tramwajowego, autobusowego) 

• prowadzenia,  administrowania, użytkowania stałego składowiska/wysypiska odpadów 

prowadzenia, administrowania, użytkowania punktu sortowania, spalania, utylizowania  odpadów  

lub ich przetwarzania (w tym PSZOK) 

• organizacji  imprez o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych,  w tym wodnych, rajdów, 

wyścigów. 

 

Pytanie 74: 

Proszę o podanie roku produkcji dla agregatu prądotwórczego 

Odpowiedź: Rok produkcji agregatu prądotwórczego to 2005 r. 

 

Pytanie 75: 

Proszę o informację czy w ostatnich 3 latach Zamawiający ubezpieczał maszyny od uszkodzeń w zakresie 

opisanym w pkt.  IV Załącznika nr 1a  do SIWZ 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 76: 

Proszę o informację czy w ostatnich 3 latach Zamawiający ubezpieczał sprzęt elektroniczny w zakresie 

opisanym w pkt.  I Załącznika nr 1d  do SIWZ. Proszę o podanie historii szkodowej za okres ostatnich 3 

lat. 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 77: 

Kradzież zwykła/zuchwała – proszę o zmianę definicji i potwierdzenie, że nie obejmuje gotówki i innych 

wartości pieniężnych a także dzieł sztuki/zabytków itp 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem wykonawcy, zgodnie z definicją w 

zał. 4. nie dotyczy gotówki i wartości pieniężnych. 

 

Pytanie 78: 

Katastrofa budowlana proszę o zmianę definicji i potwierdzenie, że nie obejmuje obiektów w trakcie 

budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz mienia znajdującego się w tych 

obiektach a także obiektów przeznaczonych do rozbiórki. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 

 

Pytanie 79: 
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Klauzula uznania stanu zabezpieczeń– proszę o zmianę treści klauzuli na: Wykonawca 

przyjmuje istniejące zabezpieczenia za wystarczające pod warunkiem, że są one zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie 

wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy. 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 

 

Pytanie 80: 

Klauzula usunięcia przyczyn awarii – proszę o wprowadzenie limitu dla kosztów określonych w pkt 1 

klauzuli w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub proszę o propozycję innego 

akceptowalnego przez Zamawiającego limitu). 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 

 

Pytanie 81: 

Klauzula miejsc ubezpieczenia -  proszę o modyfikację treści klauzuli : Ubezpieczyciel obejmuje 

automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje Ubezpieczającego związane z 

prowadzoną działalnością na terenie RP, pod warunkiem ich zgłoszenia wraz z określeniem sum 

ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia. 

Maksymalny limit pokrycia dla nowych lokalizacji wynosi 5.000.000,00 zł na jedną i na wszystkie 

lokalizacje (lub proszę o propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 

 

Pytanie 82: 

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji –proszę o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie: 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres 

dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie 

eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej. 

Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres 

dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie 

następujące warunki: 

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 

2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 

3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i 

gotowe do użycia, 

4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze 

oraz para. 

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji 

pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 

 

Pytanie 83 

Klauzula przechowywania mienia - proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia (lub proszę o propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu). 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 
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Pytanie 84: 

Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie - proszę o potwierdzenie, ze klauzula ma zastosowanie 

jedynie do transportów wykonywanych/ realizowanych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników, 

pojazdami Ubezpieczającego lub ww. Osób. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 

 

Pytanie 85: 

Klauzula szkód w przedmiotach szklanych – proszę o potwierdzenie, ze do tej klauzuli zastosowanie a 

limit w wysokości 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 86: 

Klauzula aktów terroryzmu – proszę o potwierdzenie, że nie jest intencją objęcie szkód powstałych 

wskutek skażenia biologicznego lub chemicznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 87: 

jedynie do czynności wykonywanych, realizowanych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 

 

Pytanie 88: 

Klauzula likwidacji drobnych szkód – proszę o zmianę limitu na 10.000,00 zł. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 

 

Pytanie 89: 

Klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania – proszę o zmianę treści klauzuli i wprowadzenie 

słów „kosztorysowej wartości bezspornej szkody” . 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 

 

Pytanie 90: 

Proszę o zmianę limitu dla pokrycia kosztów w mieniu otaczającym - do w wysokości 50.000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 

 

Pytanie 91: 

Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń – proszę o potwierdzenie, ze nie jest 

intencją objęcie ochrona szkód , za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy 

jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, d) szkód spowodowanych przez wady lub 
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błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział 

Ubezpieczający lub jego przedstawiciele 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 

 

Pytanie 92: 

Klauzula terroryzmu/sabotażu – proszę o potwierdzenie, że nie jest intencją objęcie szkód powstałych 

wskutek skażenia biologicznego lub chemicznego. zanieczyszczenia produktu lub składnika używanego 

do produkcji – proszę o wykreślenie  tego zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 

 

Pytanie 93: 

Proszę o aktualizację szkodowości na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego. 

Odpowiedź: 

Podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość w SIWZ w załączniku nr 7 do siwz, 

oznacza, że Zamawiający wie o dwóch zgłoszeniach szkód: 

- ubezpieczenie OC – data zdarzenia 15.05.2019 r. / data zgłoszenia do Gminy 29.06.2019 r. 

- ubezpieczenie eei 28.06.2019 r. / data zgłoszenia 03.07.2019 r. – uszkodzenie telefonu 

przenośnego 

O pozostałych jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego na dzień 

dzisiejszy Zamawiający nie wie, także tych, o których 

przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać 

zgłoszone roszczenia w przyszłości. 

  
Pytanie 94: 

Proszę o podanie przyczyn szkód z OC, AR. 

Odpowiedź:  

Z uzyskanego zaświadczenia od dotychczasowego ubezpieczyciela nie ma informacji o przyczynach 

szkód, są podane następujące informacje: ryzyko, data zgłoszenia, kwota wypłaty/rezerwy 

 

Pytanie 95: 

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 19.07.2019 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert w odrębnym piśmie. 

 

  
        

 

                                                                            Wójt Gminy Michałowice  

 

                                                                                 /-/ Małgorzata Pachecka 

 
 

 

 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 

Otrzymują: 

1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl   

2) aa ZP.271.2.44.2019 

http://www.bip.michalowice.pl/

