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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi w zakresie ubezpieczenia budynków
stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie”

Na podstawie art.  286 ust.  1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zmówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.
1129 ze zm.) prowadzący postępowanie zmienia treść SWZ:

Prowadzący postępowanie w dniu 18.10.2021 zamieścił na stronie internetowej odpowiedzi na pytania
złożone przez Wykonawców do SWZ. Prowadzący postępowanie informuje, iż  dokonuje zmiany odpowiedzi na
pytnia nr 1 oraz 8. Ponizej przedstawiamy odpowiedzi na w. w. pytania:

Pytanie nr 1:
1. Proszę o potwierdzenie:
- że mienie zgłoszone do ubezpieczenia ( w tym budynki ) znajduje się w dobrym stanie technicznym ( zgodnie z
protokołami  z  okresowej  kontroli  stanu  technicznego  ),  a  bieżące  remonty  i  przeglądy  techniczne,  w  tym
zabezpieczenia  przeciwpożarowe  dokonywane  są  terminowo  oraz,  że  wszystkie  budynki  zgłoszone  do
ubezpieczenia  i  ich  instalacje  poddawane  są  regularnym  przeglądom  wynikającym  z  przepisów  prawa  co
potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.
Odpowiedź:
Prowadzący postępowanie potwierdza kwestię, iż bieżące remonty i przeglądy techniczne, w tym zabezpieczenia
przeciwpożarowe dokonywane są terminowo oraz, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje
poddawane  są  regularnym  przeglądom  wynikającym  z  przepisów  prawa  co  potwierdzone  jest  każdorazowo
pisemnymi protokołami. Jeżeli chodzi o stan techniczny budynków nie można stwierdzić, iż są w dobrym stanie
technicznym. Stan ten jest różny w zależności od różnych czynników np. roku budowy czy stopnia eksploatacji.

Pytanie nr 8:
9. W przypadku PD41 Klauzuli braku potrącenia zużycia technicznego, proszę o wprowadzenie zapisu, że zużycie
techniczne może zostać potrącone w przypadku nieodtwarzania przedmiotu ubezpieczenia, który uległ szkodzie.
Odpowiedź:
Prowadzący postępowanie wyraża zgodę na poniższą treść PD41:
PD41 Klauzula braku potrącenia zużycia technicznego

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
przed  którymi  niniejsza  klauzula  ma  pierwszeństwo  stosowania,  ustala  się,  że odszkodowanie  wypłacane  jest
zgodnie z podstawą szacowania wartości mienia określoną w polisie bez względu na wartość zużycia technicznego
mienia.  Oznacza  to,  że stopień zużycia  technicznego nie  jest  brany pod uwagę przy  wypłacie  odszkodowania,
jednakże zużycie techniczne może zostać potrącone w przypadku nieodtwarzania przedmiotu ubezpieczenia, który
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uległ szkodzie z zastrzeżeniem, iż dotyczy to budynków, które mają zużycie techniczne wyznaczone metodą Rossa
nie więcej niż 70%.

W związku z dokonanymi zmianami prowadzący postępowanie nie zmienia terminu składania oraz otwarcia ofert.

Dyr Zarządu Karol Termin

Prokurent Kamil Nachlik 
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(podpis i pieczęć pełnomocnika Zamawiającego)


