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Katowice, 01.10.2018r.

Gmina Mikołów
44-100 Mikołów
ul. Rynek 16

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej
Urzędu Miejskiego Mikołów i gminnych jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2018 do
31.10.2021 - zadanie I oraz Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków
ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych Miasta Mikołów na okres
od 01.01.2019 do 31.12.2021 - nr sprawy PN-61/2018

W nawiązaniu do ogłoszenia

dotyczącego przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia,

odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miejskiego Mikołów i gminnych jednostek organizacyjnych (cześć
1 zamówienia) prosimy o zmianę lub wyjaśnienie następujących kwestii w SIWZ:
1.

Prosimy o podanie wartości najdroższej lokalizacji/PML

2.

Wnosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ryzyka zapadania się ziemi Zamawiający nie
oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności
człowieka.

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
wartości mienia w tych lokalizacjach

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.
5. Prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z podaniem wartości kwotowej instalacji
solarnych, w którą wyposażone są zgłoszone do ubezpieczenia budynki.
6.

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki i budowle
przeznaczone do rozbiórki, budynki i budowle oraz lokale, w których zaprzestano prowadzenia
działalności, 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 zabezpieczenia.

i

V

I

11

li)

1'

7. Prosimy o informację czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się
budynki pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich wartości,
opis konstrukcji oraz przeznaczenia.
8. Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane
materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe.
9.

Prosimy o doprecyzowanie z jakiego ryzyka zostały wypłacone szkody, wskazane w
zaświadczeniu o szkodowości jako inne nienazwane ryzyka lub przyczyna szkody nie
występuje.

10. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie ubezpieczenia, na szkody spowodowane działaniem mrozu.
11. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli warunki ubezpieczenia opisane w

opisie przedmiotu

zamówienia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń nie precyzują istotnych kwestii
związanych z ubezpieczeniem, wówczas stosuje się zapisy z ogólnych warunków
ubezpieczenia Ubezpieczyciela dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.
12. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia i definicje w dedykowanych OWU Ubezpieczyciela
nie uregulowane w SIWZ, będą miały zastosowanie.
13. Prosimy o podanie budżetu za rok 2017.
14. Prosimy o podanie liczby zatrudnionych pracowników.
15. Prosimy o potwierdzenie czy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

ma mieć

zastosowanie trigger czasowy loss occurrence lub act committed.
16. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10.10.2018r,
W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych

młodzieżowych drużyn

pożarniczych Miasta Mikołów na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. (cześć 2 zamówienia)
prosimy o zmianę lub wyjaśnienie następujących kwestii w SIWZ:
1. Prosimy o potwierdzenie,

iż

w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków

ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych, przez pojęcie drogi „do"
i „z" akcji, ćwiczeń, zawodów, szkolenia, terenu remizy wynika z ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i jest rozumiana jako droga "do" lub "z" pracy.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę poniższego zapisu:
,.$wiadczenie na wypadek całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej
egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji, ćwiczeń,
zawodów, szkolenia, pobytu na terenie remizy oraz w drodze do/z wynosi 3,5 krotność
przeciętnego wynagrodzenia określonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 30
października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (tekst jednolity z dnia 22 września 2009 r. Dz. U. Nr 167, poz. 1322);"
na:
,,$wiadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy
Ubezpieczonego - świadczenie pieniężne w wysokości 1/30 sumy ubezpieczenia za każdy

dzień niezdolności do pracy, za który Ubezpieczony nie zachowa/ prawa do wynagrodzenia
albo nie otrzyma/ zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego"?

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10.10.2018r

