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ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE 
(ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU  

PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.  

W BIELSKU PODLASKIM 
 

(ZNAK SPRAWY 4/2014/OC_M/NO/K/BU) 
 

 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 6 we Wrocławiu, będący 
pełnomocnikiem Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, w związku 
pytaniami jakie wpłynęły w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim (znak 
sprawy 4/2014/OC_M/NO/K/BU) podaje niniejszym odpowiedzi na zadane przez Wykonawców 
pytania oraz informuje o modyfikacjach (zmianach) zapisów SIWZ: 
 
Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 15.05.2014r. wraz z 
odpowiedziami Zamawiającego: 
 
 
PYTANIE NR 1: 
Prosimy o określenie jakie inwestycje Zamawiający planuje realizować w okresie ubezpieczenia. 

 
ODPOWIEDŹ: 
Budowa i przebudowa linii wodociągowych  i kanalizacyjnych.  

 
 

PYTANIE NR 2: 
Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z odpowiednich przepisów prawa. 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z odpowiednich przepisów prawa. 
 

 
PYTANIE NR 3: 
Prosimy o określenie PML. 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości dokładnego określenia wysokości PML. 
 
 
PYTANIE NR 4: 
Proszę o podanie co jest prawidłowe : 
Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe (strona 7 z12)-  
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Lp.2 Wszystkie drzwi są zamknięte na dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek 
antywłamaniowy –TAK 
Lp.3 Wszystkie drzwi są zamknięte na jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek 
antywłamaniowy –TAK 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że w poszczególnych budynkach (lokalizacjach) są różne rodzaje drzwi.  
W niektórych budynkach drzwi są zamknięte na dwa a w niektórych na jeden zamek 
wielozastawkowy lub jeden zamek antywłamaniowy. 
 
 
PYTANIE NR 5: 
Proszę o podanie treści klauzul obligatoryjnych (jest podanych 35 klauzul) - Strona 12 z 23 
klauzula 26 wyrównania kwot podana jako obligatoryjna – brak w wykazie i brak treści, klauzula 27 
samolikwidacji drobnych szkód majątkowych podana jako obligatoryjna, a jest w wykazie 
fakultatywnych; strona 13 z 23 Klauzula 4 usunięcia pozostałości po szkodzie jest jako 
fakultatywna a jako obligatoryjna(w wykazie 26 z 35), klauzula 8 usuwania gniazd podana jako 
fakultatywna brak treści , brak w wykazie klauzul fakultatywnych( 9 pozycji) . 
 
ODPOWIEDŹ: 
W związku z zaistniałymi nieścisłościami w numeracji klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych 
Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia – 
warunki ubezpieczenia” (sprostowania zapisów dotyczących klauzul obligatoryjnych i 
fakultatywnych) 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.  
 
W związku z powyższym należy się dokładnie zapoznać ze skorygowanym Załącznikiem nr 1 do 
SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia”. 
 
 
PYTANIE NR 6: 
Proszę o podanie treści klauzuli obligatoryjnej 20 z 35 z wykazu – Limit odpowiedzialności: 20 000 
… PLN – jaka to jest kwota? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podaje treść klauzuli składowania: 
 
Klauzula składowania  
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w skutek 
zalania mienia składowanego bezpośrednio na podłodze, przy założeniu że takie składowanie jest 
uzasadnione ze względu na specyfikę i właściwości mienia pozwalające na takie składowanie.  
Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się 
w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. 
Limit odpowiedzialności to 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.  
 
 
 
 
Wrocław, 16.04.2014r.        Kinga Kobalczyk  


