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Dotyczy :  postępowania ofertowego na ubezpieczenie składników majątkowych 

oraz środków transportu będących w użytkowaniu MKS Sp. z o.o. w  Dębicy. 
 

 

Zapytanie nr 1  
Wg jakiej wartości podane są Sumy Ubezpieczenia 

 

Odpowiedź :  

Intencją Zamawiającego jest aby sumy ubezpieczeniowe były w wartościach brutto.  

Na dzień bieżący nie posiadamy wyceny rynkowej wartości poszczególnych składników 

majątku.  

Oczekujemy od Oferentów przeszacowania wartości netto do wartości rynkowej co jest 

dodatkowo punktowane ( Formularz Ofertowy Część I zamówienia pkt. II)  

 

 

Zapytanie nr 2  
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 :  

Wartości netto poszczególnych składników majątkowych wraz z ich wykazem zawiera 

załącznik nr 4 do SWZ i taka jest wartość minimalna sumy ubezpieczenia poszczególnych 

składników majątkowych. Niemniej jednak intencją Zamawiającego jest aby sumy 

ubezpieczeniowe były w wartościach brutto. Na dzień bieżący nie posiadamy wyceny rynkowej 

wartości poszczególnych składników majątku.  

Oczekujemy od Oferentów przeszacowania wartości netto do wartości rynkowej co jest 

dodatkowo punktowane ( Formularz Ofertowy Część I zamówienia pkt. II)  

 

 

Zapytanie nr 3  
Proszę o podanie planowanego obrotu do OC 

a) z tytułu obsługi i naprawy pojazdów osób trzecich, 

b) z tytułu prowadzenia sprzedaży paliwa 

c) z tytułu prowadzenia działalności przewozowej 

 

Odpowiedź :  

W odpowiedzi na pytanie informujemy , iż powyższe dane nie będą publikowane na stronie 

internetowej Zamawiającego. Są natomiast dostępne do wiadomości Oferenta w siedzibie 

Zamawiającego w Dębicy ul. Sandomierska 3 , w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00 

 

 

Zapytanie nr 4  
Ubezpieczenie sieci i systemów teleinformatycznych od cyberataku. 

Proszę o przesłanie Ankiety stanowiącej załącznik do niniejszego pisma. 



Czy korzystają Państwo z niewspieranych systemów operacyjnych (Windows XP i 7). Jeśli 

tak prosimy o informację 

- ile jest takich stacji roboczych z niewspieranym systemem? 

- czy i kiedy planują Państwo przejść na system wspierany? 

 

Odpowiedź :  

Ankieta została do Państwa wysłana. 

TAK korzystamy z niewspieranych systemów operacyjnych Windows 7 

- obecnie jest 12 stacji roboczych z systemem operacyjnym Windows 7 

- tak planujemy przejść na system wspieralny, ale na obecną chwile nie jesteśmy w stanie 

konkretnie wyznaczyć takiego terminu  

 

 

Zapytanie nr 5  
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – deliktowej Zarządu Spółki. 

Czy podana Sumę Gwarancyjną można ustalić dla jednego i dla wszystkich wypadków w 

okresie rocznym, bez względu na liczbę osób odpowiedzialnych za szkodę. 

Dodatkowo proszę o dosłanie „rachunek zysków i strat oraz F01" z całego 2020 i 2021 roku 

oraz z 2022r 

 

Odpowiedź :  

TAK na podaną Sumę Gwarancyjną można ustalić dla jednego i dla wszystkich wypadków w 

okresie rocznym, bez względu na liczbę osób odpowiedzialnych za szkodę. 

Rachunek zysków i strat, sprawozdanie F01 z całego 2020 i 2021 roku oraz za III kwartał 2022r. 

zostało do Państwa wysłane.   

 

 

Zapytanie nr 6  
Wzór Umowy 

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 

Odpowiedź :  

W dokumencie Wzór Umowy wykaz środków trwałych stanowi załącznik nr 1 do w/w 

umowy.  

Ten sam wykaz środków trwałych stanowi również załącznik nr 4 do SWZ. 

Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy jest identyczny jak załącznik nr 4 do SWZ (są to te same 

wykazy Wartości i Umorzenia Środków Trwałych za Wrzesień 2022 r.   
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