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        WYKONAWCY   
 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ”Świadczenie usług ubezpieczenia mienia oraz 

odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach. Znak: 
TR/UBEZP/2006”. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Miejski Zarząd Budynków przekazuje treść odpowiedzi na pytania, 
otrzymane od uczestników postępowania, dotyczące SIWZ 

Pytanie 1:  Prosimy o podanie wartości obrotu za 2005 rok. Informacja ta jest nam niezbędna do 
wyliczenia składki w ramach przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie OC z tytułu 
prowadzonej działalności przez MZB w Kielcach. 

Odpowiedź 1: Wielkość obrotu za 2005r wynosiła 62.674 tys. zł. 

 

Pytanie 2: Proszę o sprecyzowanie pojęcia „szkody finansowe” w ubezpieczeniu OC z tytułu 
prowadzonej działalności przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach. 

Odpowiedź 2: W odpowiedzi na pytanie nr 2 Miejski Zarząd Budynków w Kielcach informuje, Ŝe w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powinno znaleźć się takie określenie. 
W pkt. 3.3 SIWZ zaistniała pomyłka pisarska: 

Jest: Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są szkody rzeczowe, osobowe i finansowe 
wynikające z czynu niedozwolonego oraz niewykonania bądź złego wykonania 
zobowiązania w rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz innych aktów prawnych 
dotyczących gospodarki nieruchomościami itp. 

Powinno być: Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są szkody rzeczowe i osobowe wynikające 
z czynu niedozwolonego oraz niewykonania bądź złego wykonania zobowiązania w 
rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz innych aktów prawnych dotyczących 
gospodarki nieruchomościami itp. 

 
 


