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MKS/3526/03/2021 
 
 
Dotyczy: ubezpieczenie składników majątkowych oraz środków transportu 
będących w użytkowaniu MKS Sp. z o.o. w Dębicy. 
 
 
 
Zapytanie nr 8 
Prosimy o podanie Sumy Ubezpieczenia dla pozycji „maszyny, urządzenia, budowle, 
pozostałe środki trwałe (gr. 2,3,4,5,6,8) – wg. Wykazu Załącznik Nr 4. W ubezpieczeniu 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
 
Odpowiedź nr 8 
gr. 2 suma ubezpieczenia : 1.485.418 PLN   
gr. 3 suma ubezpieczenia :    168.536 PLN 
gr. 4 suma ubezpieczenia :    698.296 PLN 
gr. 5 suma ubezpieczenia :      10.422 PLN  
gr. 6 suma ubezpieczenia :    360.895 PLN  
gr. 8 suma ubezpieczenia :    386.335 PLN 
 

Zapytanie nr 9 
Część III Prosimy o precyzyjne opisanie zakresu ubezpieczenia 
 
Odpowiedź nr 9 
Ubezpieczenie ma obejmować szkody powstałe na pojazdach Zamawiającego (autobusy, inne 
pojazdy wg. Załącznika Nr 3 do SIWZ) na placu postojowym – pojazdy nie będące w ruchu , 
ubezpieczenie ma obejmować szkody powstałe w wyniku wszelkiego rodzaju zdarzeń 
losowych jak również wandalizmu. Ubezpieczenie ma również obejmować szkody powstałe na 
szybach pojazdów wskutek zdarzeń losowych oraz wandalizmu.   

 
 

Zapytanie nr 10 
1/ Prosimy o skorygowanie zapisów na Wzorze Umowy, które aktualnie brzmi: „maszyny, 
urządzenia, budowle, pozostałe środki trwałe (gr. 2,3,4,5,6,8) - wg. wykazu Załącznik Nr 1 
na treść 
…maszyny, urządzenia, budowle, pozostałe środki trwałe (gr. 2,3,4,5,6,8) - wg. wykazu 
Załącznik Nr 4 
 
2/ Prosimy o skorygowanie zapisów na Wzorze Umowy, które aktualnie brzmi: ubezpieczenie 
pojazdów na placu postojowym w siedzibie Zamawiającego w zakresie wszelkich zdarzeń 
losowych, kradzieży , wandalizmu oraz dewastacji, ubezpieczenie szyb - autobusy, inne 
pojazdy wg. Załącznika Nr 2) 
na treść 



(…) ubezpieczenie pojazdów na placu postojowym w siedzibie Zamawiającego w zakresie 
wszelkich zdarzeń losowych, kradzieży , wandalizmu oraz dewastacji, ubezpieczenie szyb - 
autobusy, inne pojazdy wg. Załącznika Nr 3) 
 
Odpowiedź nr 10 
1/ Załącznik nr 1 do Projektu przyszłej umowy zawiera Wykaz środków trwałych i jest tożsamy 
z Załącznikiem nr 4 do SIWZ  

2/ Załącznik nr 2 do Projektu przyszłej umowy zawiera Wykaz ważności polis OC autobusów 
i innych pojazdów i jest tożsamy z Załącznikiem nr 3 do SIWZ  

 

W projekcie przyszłej umowy stanowiącym  Załącznik nr 2 do SIWZ są wymienione dwa 
załączniki : nr 1 oraz nr 2 , które zwierają dane jak powyżej ,w związku z powyższym nie ma 
konieczności skorygowania zapisów Załącznika nr 2 do SIWZ ( Projekt przyszłej umowy) . 

W przypadku ubezpieczenia tylko i wyłącznie ubezpieczenia części III Załącznik nr 2 do 
umowy  może być zmodyfikowany do samego wykazu ubezpieczonych pojazdów bez ważności 
aktualnie obowiązujących polis.   

 
 
 


