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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi w zakresie ubezpieczenia
budynków stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie”
Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zmówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.
1129 ze zm.) prowadzący postępowanie poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w w. w. postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz przedkłada następujące odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
Proszę o informację czy w budynku zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 12 odłączono wszystkie media ?
Czy w/w budynek jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich ?
Czy w budynku zabezpieczono otwory okienne i drzwiowe ?
Odpowiedź:
W w. w. budynku odłączone są wszystkie media. Budynek jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz
zabezpieczone są otwory okienne i drzwiowe.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia budynku przy ul. Niepodległości 12 w zakresie ograniczonym
tj. FLEXA, z zastosowaniem FR 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 5.000zł, Sugerowana SU=100.000zł
(Wrz)
Odpowiedź:
Z zastrzeżeniem klauzuli PD52 Prowadzący postępowanie wyraża zgodę na zastosowanie zakresu FLEXA, wartości
rzeczywistej, sumy ubezpieczenia w wysokości 100.000 zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie więcej niż
2.000 zł.
Pytanie 3
Proszę o informację czy w budynku zlokalizowanym przy ul. Park Pszczelnik 1 odłączono wszystkie media ?
Czy w/w budynek jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich ?
Czy w budynku zabezpieczono otwory okienne i drzwiowe ?
Odpowiedź:
W w. w. budynku odłączone są wszystkie media. Budynek jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz
zabezpieczone są otwory okienne i drzwiowe.
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia budynku przy ul. Park Pszczelnik 1 w zakresie ograniczonym
tj. FLEXA, z zastosowaniem FR 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 5.000zł, Sugerowana SU=100.000zł
(Wrz)
Odpowiedź:
Z zastrzeżeniem klauzuli PD52 Prowadzący postępowanie wyraża zgodę na zastosowanie zakresu FLEXA, wartości
rzeczywistej, sumy ubezpieczenia w wysokości 100.000 zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie więcej niż
2.000 zł.
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PD52 Klauzula budynków niezasiedlonych
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że jakiekolwiek zmienione parametry
ubezpieczenia (wartość, suma ubezpieczenia, franszyza redukcyjna) z chwilą zasiedlenia tych budynków zostają
przywrócone do warunków obejmujących budynki zasiedlone.
W związku z udzielonymi odpowiedziami Prowadzący postępowanie informuje, iż nie zmienia terminu składania
oraz otwarcia ofert.
Dyr Zarządu Karol Termin
Prokurent Kamil Nachlik
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