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Czerwionka Leszczyny dnia 26.11.2015r. 
Numer sprawy:1882 /2015 

 
 
 

WG rozdzielnika 
 

Dotyczy :  przetargu nieograniczonego na:„Kompleksowe ubezpieczenia maj ątkowe 
wraz z odpowiedzialno ścią cywiln ą, ubezpieczenia komunikacyjne 
i ubezpieczenie członków ochotniczych stra ży po żarnych”  dla Gminy i Miasta 
Czerwionka – Leszczyny  

 
 
 
 
 Na podstawie art. 38 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Pełnomocnik Zamawiającego – Kancelaria 
Brokerska „KAPITAŁ” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przekazuje odpowiedzi na zapytania 
Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
 
 
 
ZAPYTANIE NR I  
 
 
Pytanie 1:  
wprowadzenie w ubezpieczeniu OC klauzuli reprezenta ntów o tre ści: 
 (KCS 01A ) Klauzula reprezentantów (dotyczy ubezpi eczenia OC) - 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego / 
Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego uważa się członków 
organów statutowych 
Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia: 
PLN 500.000,-  

Odp.: 
Pełnomocnik Zamawiającego wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli reprezentantów 
w ubezpieczeniu OC oraz zastosowanie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe w wysokości 500.000,00 PLN. 
 
 
Pytanie 2:  
prosimy o zmianę treści w Klauzuli likwidacji i zgłaszania szkód  
 
Klauzula likwidacji i zgłoszenia szkód: 
1.     Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek i możliwość zgłoszenia szkody w ciągu 4 dni 
roboczych od powstania szkody lub powzięcia o niej informacji, chyba, że OWU zezwalają na 
późniejsze zgłoszenie. 
 
2.     Ubezpieczyciel ma obowiązek w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia  poinformować 
czy będą przeprowadzane oględziny, Ubezpieczyciel ma  obowiązek dokonania oględzin miejsca 
zdarzenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody 
(dotyczy również roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), W przypadku nie 
dokonania oględzin w powyższym terminie Ubezpieczyciel akceptuje  zakres szkody na podstawie 
dostarczonej dokumentacji  ( zdjęcia ,protokoły obmiaru, itp. )  przez 
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Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. (Chyba, że ustalono inny termin oględzin lub tryb likwidacji 
szkody). 
 
3.     Ubezpieczyciel o uzupełnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do wypłaty 
odszkodowania może wezwać Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tylko 3 – krotnie. Powyższe 
nie dotyczy: 

1) wezwań o uzupełnienie dokumentów wcześniej wymaganych, w tym przesłanie 
niekompletnych materiałów np. brakujących załączników, specyfikacji, zestawień itp., 

2) dokumentów, które są powołane w otrzymanej wcześniej dokumentacji, a nie zostały 
dostarczone. 
         
4.     Ubezpieczyciel ma obowiązek działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach związanych 
ze szkodą, na które ma wpływ, a w szczególności ustalić bez zwłoki okoliczności powstania 
szkody w oparciu m.in. o dokumenty i informacje dostarczone przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz własne ustalenia. 
 
5.     Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie w terminach ustawowych, 
bez konieczności uzyskania prawomocnego postanowienia kończącego postępowanie w sprawie 
przedmiotowej szkody, pod warunkiem, że nie toczy się ono przeciwko 
Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu. 
 
Odp.:   
Zastosowanie powyższego zapisu nie spowoduje odrzucenie oferty. 
 
 
Pytanie 3:  
Proszę o podanie przyczyny szkód i ich wysokości w ryzyku od ognia i innych zdarzeń losowych 
za okres  01.01.2015r. – 03.11.2015r. 
 
Odp.: 
W roku 2015 wartość najwyższej wypłaty odszkodowania wyniosła 100.000,00 PLN i była to 
szkoda pożarowa (pożar budynku). Przyczynami pozostałych szkód były głownie: zalania, akty 
wandalizmu / dewastacji,. 
 
 
Pytanie 4:  
prosimy o doprecyzowanie, że klauzula  kosztów dodatkowych  dotyczy ryzyk majątkowych, 
natomiast tylko pkt 14 „ koszty związane z ograniczeniem pogłębiania się rozmiaru szkody lub jej 
zapobieżeniu” dotyczy również ryzyka OC. 
 
Odp.: 
W klauzuli kosztów dodatkowych pkt 14 „ koszty związane z ograniczeniem pogłębiania się 
rozmiaru szkody lub jej zapobieżeniu” dotyczy również ryzyka OC. 
 
ZAPYTANIE NR II  
 
Dotyczy: 
Część nr II – Ubezpieczenia komunikacyjne  
Część nr III – Ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej 
1. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że 
Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Odp.: 
Tak, potwierdzamy. 
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Dotyczy: 
Część nr II – Ubezpieczenia komunikacyjne 
1. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym  w opisie przedmiotu 
zamówienia  zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej  1 000 000 PLN (Suma 
ubezpieczenia)? 

Odp.: 
Zamawiający nie planuje zakupu pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 1 000 000 PLN. 
 
 
2. Czy Zamawiający w przypadku  zgłoszenia do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC, pojazdu o 
wartości jednostkowej powyżej 1 000 000 zł (Sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację  
stawki określonej w  załączniku – formularza cenowego dla tego typu pojazdu 

Odp.: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
3. Prosimy  o potwierdzenie, iż we wszystkich pojazdach ( samochód osobowy, samochód 
osobowy przewożący do 9 osób, samochód ciężarowo-osobowy i terenowy)  zgłoszonych do 
ubezpieczenia Auto  Casco  jest zamontowane i sprawnie działające przynajmniej jedno 
zabezpieczenie przeciwkradzieżowe ? 

 
Za urządzenie zabezpieczające pojazd przed kradzieżą należy rozumieć samodzielny, niezależny, 
mechaniczny lub elektroniczny system zabezpieczania przeciwkradzieżowego, np. autoalarm, 
zamontowaną w pojeździe mechaniczną blokadę skrzyni biegów, immobiliser, czynny i aktywny 
system lokalizacji i odnajdowania pojazdu (np. GPS), zamontowane w pojeździe fabrycznie lub 
przez autoryzowaną stację obsługi posiadającą autoryzację (licencję) producenta danego 
zabezpieczenia do montażu lub serwisowania zabezpieczeń antykradzieżowych. 
 
Odp.: 
Zabezpieczenia w pojazdach zgodnie z informacją poniżej: 
- Skoda Super B SRB 33NC - zabezpieczenia: centralny zamek, autoalarm, blokada systemu 
kierowniczego,  
- Ford Tourneo Connect SRB 75P5 - zabezpieczenia: centralny zamek, autoalarm, blokada 
systemu kierowniczego,  
- samochód osobowy OPEL COMBO SRB 32TC zabezpieczenia: autoalarm i immobiliser,  
- autobus AUTOSAN Tramp SRB 54FW nie posiada żadnych urządzeń zabezpieczających.  
 
 
4. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie w ryzyku Auto Casco  wyłączenia 
odpowiedzialności w  treści: 

• Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody eksploatacyjne.  

Odp.: 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w częściach, które podlegają wymianie 
zgodnie z  zaleceniami producenta lub procesie naturalnego zużycia. 
 
 
ZAPYTANIE NR III  
 

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 
 

 
1.1. W odniesieniu do ryzyka pękania rur ułożonych wewnątrz i na zewnątrz budynku wskutek działania 

mrozu prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód 
powstałych wskutek:  
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1) braku należytej staranności w zapewnieniu ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiedniego 
zabezpieczenia urządzeń, instalacji i zbiorników przez działaniem mrozu, 

2) w przypadku braku możliwości zapewniania należytego ogrzewania pomieszczeń i odpowiedniego 
zabezpieczenia instalacji przed działaniem mrozu (w tym przypadku wyłączenia budynków, budowli 
lub lokali z eksploatacji) – nie usunięcia wody lub innej cieczy z ww. urządzeń, instalacji i zbiorników i 
nie zamknięcia zaworów doprowadzających, 

3) braku regularnej kontroli stanu wyżej wymienionych urządzeń, instalacji i zbiorników. 
Odp.: 
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów. 

 
 

1.2. W odniesieniu do ryzyka osuwania i zapadania się ziemi oraz trzęsienia ziemi prosimy o wprowadzenie 
zapisu „Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają zjawiska niezwiązane z działalnością człowieka 
polegające na gwałtownych wstrząsach i drganiach gruntu, obniżaniu się terenu wskutek zawalenia się 
podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny, ruchy zmieni na stokach” 

Odp.: 
Zastosowanie powyższego zapisu nie spowoduje odrzucenie oferty. 
 
 

1.3. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu: 
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 

 których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: 

a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, 

b) 90 lat - dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej 
Odp.: 
Zgodne z SIWZ. 
 

 
1.4. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu: 

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:  
nieposiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego. 

Odp.: 
Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenie oferty. 

 
 

1.5. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu: 
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: użytkowanych niezgodnie 
z przeznaczeniem. 

Odp.: 
Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenie oferty. 
 
 
 

1.6. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu: 
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: nieposiadających 
aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu. 

Odp.: 
Zamawiający akceptuje wprowadzenie ww. zapisu. 
 
 

1.7. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu: 
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: w których prowadzenie 
prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było 
wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń. 

Odp.: 
Zgodne z SIWZ. 
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1.8. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu: 

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: wysokościowych 
nieposiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność 
posadowienia konstrukcji, wyłączonych z eksploatacji. 

Odp.: 
Zamawiający nie posiada obiektów wysokościowych należących do Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny 
 
 

1.9. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu: 
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: położonych na obszarach 
zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót 
geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej 
lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji). 

Odp.: 
Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenie oferty. 
 
 

1.10. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu: 
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: w trakcie budowy, 
rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. 

Odp.: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
1.11. Prosimy o potwierdzenie, że szkody górnicze powstałe wskutek prowadzenia prac i robót 

geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż oraz robót podziemnych z zastosowaniem techniki 
górniczej, lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji) są 
poza zakresem ubezpieczenia ( dotyczy to również klauzul rozszerzających zakres).  

Odp.: 
Jeżeli OWU nie przewidują tego wyłączenia, to potwierdzamy, że w/w wyłączenia będą 
obowiązywać do zakresu ochrony ubezpieczeniowej. 

 
1.12. Prosimy o informacje czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji wystąpiły szkody górnicze? Jeśli 

tak to prosimy o informacje jak duże były to szkody, jakiej wartości oraz której lokalizacji one dotyczą.  
Odp.:  
Zamawiający informuje, że w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody 
górnicze. 

 
1.13. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek zamieszek, 

sabotażu, strajków, aktów terroryzmu wnosimy o wprowadzenie treści klauzul jak poniżej: 
 
 „Klauzula strajków, zamieszek i rozruchów: 

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane: 
1) działaniem grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych, 
2) działaniem prawomocnych władz, zapobiegającym lub próbującym zapobiec sytuacjom określonym 

w pkt. 1) lub też mającym na celu złagodzenie ich następstw, 
3) działaniem grupy osób biorących udział w zamieszkach lub rozruchach 
4) działaniem prawomocnych władz mającym na celu stłumienie zamieszek / rozruchów lub 

zminimalizowanie następstw takich zamieszek. 
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:  

1) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek jego zajęcia, zarekwirowania 
lub konfiskaty przez prawomocne władze, 

2) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek bezprawnego zajęcia 
jakiegokolwiek budynku/budowli przez jakąkolwiek osobę trzecią, 

3) będące pośrednim następstwem szkód w mieniu. 
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z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie jest zwolniony na podstawie pkt.1) i 2) z odpowiedzialności za 
fizyczne uszkodzenie mienia, powstałe przed stałą lub czasową utratą kontroli nad mieniem. 

 
Klauzula terroryzmu 
1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe wskutek aktów terrorystycznych. 
2. Za akty terrorystyczne uważa się użycie przemocy przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób, działających 

samodzielnie lub w czyimś imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem, dokonywane z 
pobudek politycznych, wyznaniowych, ideologicznych, z powodu przynależności etnicznej, rasowej, z 
zamiarem wywarcia wpływu na władzę państwową lub administracyjną, powodujące dezorganizację życia 
publicznego lub skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia. 

3. Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek: 
1) skażenia biologicznego lub chemicznego 
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, 

gróźb i fałszywych alarmów oraz 
3) innych aktów niemających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, 

rasowego 
4. Franszyza redukcyjna: 2.000,00 zł 

 
Limit odpowiedzialności: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - limit wspólny 
dla wszystkich ubezpieczonych placówek i jest to limit łączny dla klauzuli strajków, zamieszek i rozruchów oraz 
klauzuli terroryzmu.” 

Odp.: 
Pełnomocnik Zamawiającego wyraża zgodę na rozszerzenie zakresu zgodnie z treścią klauzuli 
strajków, zamieszek i rozruchów oraz klauzulą terroryzmu, za wyjątkiem zawartych w nich 
wyłączeń z punktów: Kl. strajków, zamieszek i rozruchów pkt 2 , Kl. Terroryzmu pkt 3. 
Limit odpowiedzialności wspólny dla wszystkich ubezpieczonych placówek – zgodnie z SIWZ. 
Franszyzy i udziały własne zgodnie z SIWZ. 
 

1.14. W szkodach spowodowanym terroryzmem prosimy o akceptacje wyłączenia z ryzyka skażenia 
radioaktywnego, biologicznego i chemicznego.  

Odp.: 
Brak zgody. 

 
1.15. W odniesieniu do klauzuli remontowej oraz klauzuli rozbudowy i przebudowy prosimy o akceptację ich 

wykreślenia i wprowadzenia jednej w brzmieniu: 
„1. Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem 
drobnych robót budowlano-montażowych: 
1/ w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do dum ubezpieczenia określonych w umowie 
ubezpieczenia 
2/ w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu odpowiedzialności 
w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, który obejmuje 
wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót oraz koszt ich wykonania w okresie 
ubezpieczenia,  
pod warunkiem, że: 
a/ prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
b/ realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu 
c/ roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/ 
eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia 
d/ obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. 
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody 
1/ powstałe wskutek katastrofy budowlanej 
2/ spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub 
dostawcy 
3/ w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i 
wykonania robót. 



 7 

3. W przypadku, gdy łączna wartość robót w okresie ubezpieczenia przekracza limit odpowiedzialności o 
którym mowa w ust. 1 pkt. 2) klauzuli, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić ten fakt do 
Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem takich robót, a Ubezpieczyciel może odpowiednio podwyższyć 
składkę”. 

Odp.: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

1.16. Prosimy o informacje jaka jest intencja klauzuli remontowej? Jakie szkody mają być objęte w ramach tej 
klauzuli, a jakie wyłączone. 

Odp.: 
Mają być objęte szkody, o których mowa w klauzuli remontowej. 

 
1.17. W przypadku brak akceptacji dla wniosku o scalenie i zmianę treści jak w punkcie 1.8, udzielenie 

informacji na temat zaplanowanych do realizacji w okresie ubezpieczenia prac budowlanych 
wymagających pozwolenia na budowę, w tym w szczególności charakteru, zakresu i wartości tych prac, 
czasu trwania (w tygodniach) ich wykonywania, a także czy wykonawcą prac będzie podmiot zawodowo 
świadczący usługi budowlane z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą 
ubezpieczenia adekwatnymi do zagrożeń i strat mogących się zmaterializować i powstać w czasie ich 
realizacji. 

Odp.: 
Zamawiający realizując zadania budowlane jako inwestor prowadzone na podstawie przepisów 
ustawy- Prawo zamówień publicznych, żąda od Wykonawcy ubezpieczenia OC w kwocie 
adekwatnej do szacowanej wartości zamówienia, mogącej pokryć ewentualne straty i zagrożenia. 
 

 
1.18. W odniesieniu do klauzuli remontowej prosimy o wyłączenie z ochrony szkód wskutek robót 

wymagających pozwolenia na budowę. 
Odp.: 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 

 
1.19. W odniesieniu do klauzuli remontowej prosimy o wyłączenie z ochrony szkód wskutek robót powstałych 

naruszających konstrukcje nośną budynku.  
Odp.: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
1.20. W odniesieniu do klauzuli rozbudowy - przebudowy prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych 

wskutek robót naruszających konstrukcje nośną budynku 
Odp.: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
1.21. W odniesieniu do klauzuli rozbudowy - przebudowy prosimy o wyłączenie z ochrony szkód wskutek 

robót wymagających pozwolenia na budowę. 
Odp.: 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 
 

1.22. W odniesieniu do mienia na zewnątrz budynku prosimy o akceptacje następującej treści:  
Klauzula zewnętrzne urządzenia lub elementy budynków i budowli  
1.Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
szkody powstałe wskutek kradzieży urządzeń lub elementów budynków i budowli, które ze względu na 
swoje przeznaczenie są zamontowane na stałe na zewnątrz budynku lub budowli. 
2.Ochrona ubezpieczeniowa w szczególności obejmuje: markizy, zadaszenia, siłowniki bram, zewnętrzne 
elementy telewizji przemysłowej, anteny, zewnętrzne części klimatyzatorów, neony, szyldy reklamowe, 
lampy i oprawy świetlne zewnętrzne. 
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3. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody określone w ust. 1 wyłącznie pod warunkiem, że: 
1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony po zmroku i pod stałym 
dozorem poza godzinami pracy Ubezpieczającego lub  
2) urządzenia i przedmioty są zamocowane na dachu budynku lub budowli lub na wysokości nie 
mniejszej niż 2,5m od poziomu terenu (niniejsze postanowienie nie dotyczy siłowników bram) . 
4. Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi 25.000,- PLN. 

Odp.: 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
1.23. W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych prosimy o akceptację wprowadzenia 

zapisu: 
 „Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, ze ubezpieczający przestrzega powszechnie 
obowiązujących przepisów dotyczących ochrony mienia, a w szczególności przepisów prawa 
budowlanego, prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej itp. oraz posiada minimum zabezpieczeń wg 
kryteriów ubezpieczyciela opisanych w OWU.” 

Odp.: 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 
 

1.24. Prosimy o wykaz budynków i budowli podlegających ubezpieczeniu wraz z wskazaniem przynależności 
do danej jednostki, łącznej sumy ubezpieczeniowej przypadającej na daną jednostkę oraz informacjami 
nt. konstrukcji poszczególnych obiektów, zabezpieczeniach przeciwpożarowych, stanie dachów, roku 
budowy i informacjami nt. przeprowadzonych remontów. 

Odp.: 
Wykazy budynków i budowli oraz wykazy mienia stanowią załączniki do SIWZ (załącznik nr 20A, 
załącznik nr 20B, załącznik nr 20C oraz załącznik nr 21), wykaz z informacjami 
o zabezpieczeniach zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres Wykonawcy. 

 
1.25. Wnosimy o wskazanie obiektów  wykonanych z użyciem materiałów palnych to takie, które zawierają 

elementy konstrukcji nośnej, elementy osłonowe lub przykrycia wykonane z materiałów palnych lub z 
zastosowaniem materiałów palnych, np.: z zastosowaniem drewna, trzciny, pianki poliuretanowej, 
styropianu itp., do tej grupy zaliczamy również obiekty, których elementy wykonane są z tkanin, folii, 
topliwych tworzyw sztucznych oraz obiekty tymczasowe z podaniem lokalizacji, wartości mienia 
zlokalizowanego w danym obiekcie, jak też i zabezpieczeń p.poż i przeciwkradziezowych 
zastosowanych w odniesieniu do danego obiektu. 

Odp.: 
Wykazy budynków i budowli stanowi załącznik nr 21, natomiast wykaz zabezpieczeń zostanie 
przesłany drogą elektroniczną do Wykonawcy. 

 
1.26. Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, 

wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu 
ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub 
w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak, udostępnienie 
właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie 
internetowej zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie 
są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których Zamawiający nie będzie wdrażał i z 
jakiego powodu. 

Odp.: 
Zamawiający otrzymał zalecenia i wytyczne związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu dot. 
następujących lokalizacji: 

1) Przedszkole nr 7 
2) Przedszkole Nr 11 
3) Przedszkole Nr 6, 

Decyzje i odpowiedzi dyrektorów placówek stanowią załączniki nr 1 
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1.27. Prosimy o informacje na temat mostów, wiaduktów i innego rodzaju przepustów czy którykolwiek ze 
zgłoszonych do ubezpieczenia przedmiotów jest konstrukcji drewnianej lub mają jakiekolwiek elementy 
drewniane. Jeśli tak to prosimy o podanie wartości tego mienia oraz w jakim stopniu są one drewniane  

Odp.: 
Zamawiający informuje, że wiadukty, mosty  i przepusty będące we władaniu  Gminy i Miasta 
Czerwionka--Leszczyny nie posiadają konstrukcji lub elementów drewnianych. 
 

1.28. Prosimy o informację nt. wartości majątku posiadanego przez klienta – w odniesieniu do mienia, które 
zgodnie z SIWZ ubezpieczane jest na pierwsze ryzyko: z limitem 500.000,00 zł – grupa II oraz 
1.500.000,00 zł – mienie z wykazu środków trwałych i innych wykazów. 

Odp.: 
Są to środki trwałe, niskocenne, w użyczeniu, dzierżawie, w administrowaniu, itp. W posiadaniu 
Zamawiającego i Samorządowych Jednostek Organizacyjnych. (wykazy mienia Klienta stanowią 
załączniki do SIWZ - załącznik nr 20A, załącznik nr 20B oraz załącznik nr 20C). 
 

1.29. Jaka jest wartość zgłoszonych do ubezpieczenia sieci, przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy 
wodociągowych, dróg, chodników, placów? 

Odp.: 
Wykazy mienia Klienta stanowią załączniki do SIWZ (załącznik nr 20A, załącznik nr 20B oraz 
załącznik nr 20C) 
 

1.30. W odniesieniu do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o 
informację nt. posiadanego mienia wyłączonego z eksploatacji, planów w tym zakresie w najbliższych 
dwóch latach oraz powodów wyłączenia.  

Odp.: 
1.  budynek przy ul. Furgoła 73- wyłączony z eksploatacji od 2007 r. , natomiast od 16.11 2015 r, 
został poddany rozbiórce. 
2. budynki zlokalizowane przy ul. Młyńskiej w Czerwionce-Leszczynach tj. Dom Górnika 1 i Dom 
Górnika 2 są wyłączone z eksploatacji tj. DG1- całkowite wyłączenie, DG-2- częściowe 
wyłączenie. 
3. ZDiSK w Czerwionce-Leszczynach planuje w roku 2016 wyłączyć z eksploatacji następujące 
pojazdy i urządzenia:  
- KAMAZ nr rejestr. SRB L264 samochód ciężarowy, rok produkcji 1981 
- Równiarka samojezdna BAUKEMA, pojazd specjalny 
- FIAT CINQUENCENTO, SRB 35SP, samochód osobowy, rok produkcji 1997 
 
Pojazdy będą wyłączone z eksploatacji z powodu złego stanu technicznego, zużycia oraz zbyt 
wysokich kosztów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. 
 

1.31. Prosimy o informację, w jaki sposób mienie wyłączone z eksploatacji zabezpieczone jest pod względem 
przeciwkradzieżowym i przeciwpożarowym oraz w jaki sposób zabezpieczone jest przed techniczną 
degradacją. 

Odp.: 
- ppkt 1 - Mienie opisane w pkt. 1.8: 
- w ppkt 2 – budynki nie sa zabezpieczone. 
- w ppkt 3-  pojazdy są zlokalizowane na terenie Zarządu Dróg i Służb Komunalnych przy 
ul. Polnej 6 w Czerwionce-Leszczynach, który jest ternem chronionym i monitorowanym 
 
 

1.32. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji do 
FLEXY oraz prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 10% nie mniej niż 10.000 zł. 

Odp.: 
Zgodnie z SIWZ z klauzulą mienia wyłączonego z eksploatacji (Załącznik nr 1 do SIWZ). 
Franszyzy i udział własny zgodnie z SIWZ. 
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1.33. Prosimy o wskazanie lokalizacji oraz łącznej wartości mienia w nich się znajdujących tj. wartość 
budynku, wyposażenia, środków obrotowych itp., znajdujących się na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, jak też i  potwierdzenia, 
iż budynki te zostały wykonane  w technologii uwzględniającej zagrożenia związane z wodami 
powodziowymi. 

Odp.:  
Wykazy budynków i budowli oraz wykazy mienia stanowią załączniki do SIWZ (załącznik nr 20A, 
załącznik nr 20B, załącznik nr 20C oraz załącznik nr 21), natomiast mienie będące własnością 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie znajduje się na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią 
 
 

1.34. W odniesieniu do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia wyłączonego z eksploatacji wnosimy o 
wprowadzenie zapisów: 
„Ochrona w odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji jest udzielana pod warunkiem, że 
spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,  
2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i 

gotowe do użycia, 
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze 

oraz para. 
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji 
pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.” 

Odp.: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
 

1.35. Czy w poprzedniej umowie ubezpieczenia obowiązywały ograniczenia zakresu w stosunku do ryzyka 
powodzi (wyłączenie, limity, franszyzy). W innym wypadku prosimy o wskazanie różnic. 

Odp.: 
Brak ograniczeń w stosunku do ryzyka powodzi. 
 

 
1.36. Czy dotychczas obowiązująca umowa ubezpieczenie również obejmowała swoim zakresem szkody w 

sieciach, przyłączach kanalizacyjnych, przyłączach wodociągowych, drogach, chodnikach, placach? 
Odp.: 
Tak. 
 

1.37. Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp. 
? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji: 

- wskazanie procesów technologicznych  
- konstrukcji budynków  
- wartości łącznej majątku zgłoszonego w ramach danej lokalizacji 
- zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 
- czy dane ryzyko było objęte ochroną w ramach obecnie obowiązującej umowy ubezpieczenia i czy były w 
stosunku do tego ryzyka jakiekolwiek ograniczenia ryzyka z tytułu szkód pożarowych 

Odp.: 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zarząd Dróg i Służby Komunalne z siedzibą w 
Czerwionce-Leszczynach na mocy decyzji Starosty Rybnickiego OŚ.6233.10.2014 z dnia 
20.05.2014 r. prowadzi działalność w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w 
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zarząd Dróg i Służby Komunalne 
nie prowadzi jakichkolwiek działań związanych z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 
odzyskiwaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Odpady gromadzone w 
PSZOK są przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
(RIPOK) w Knurowie. 
Wykazy budynków i budowli stanowią załącznik nr 21 do SIWZ oraz załączony załącznik nr 5. 
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1.38. Czy w ramach SIWZ mamy zgłoszone drogi, mosty? Jaka jest ich wartość i czy były dotychczas objęte 
ochroną? Czy szkodowość uwzględnia szkody w tym przedmiocie? Czy suma ubezpieczenia uwzględnia 
ich wartość? 

Odp.: 
Przedmiot ubezpieczenia zgodnie z wykazami mienia Zamawiającego (załącznik nr 20A, 
załącznik nr 20B oraz załącznik nr 20C do SIWZ), natomiast przedstawiona szkodowość w SIWZ 
uwzględnia wszystkie zgłoszone szkody Zamawiającego. Sumy ubezpieczenia uwzględniają ich 
wartość. 
 
 

1.39. Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji nieubezpieczanych w ramach ekspirującej 
umowy ubezpieczenia. 

Odp.: 
Jednostki i lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia są adekwatne do aktualnych potrzeb 
Zamawiającego. 

 
1.40. Wnosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnej dla szkód powstałych na skutek rozmrożenia w 

wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 500 zł. 
Odp.: 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
 

2. Ubezpieczenie od kradzieży, rabunku i dewastacja 
 

2.1. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej wnosimy o zmniejszenie limitu do wysokości 10.000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odp.: 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 

 
2.2. W odniesieniu do kradzieży zwykłej wnosimy o dopisanie iż lauzula nie ma zastosowania do gotówki 

i wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia, 
Odp.: 
Ubezpieczenie wartości pieniężnych w tym gotówki i papierów wartościowych jest osobnym 
ryzykiem i kradzież zwykła nie ma zastosowania. 

 
2.3. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej wnosimy o wprowadzenie zapisu: 

„Kradzież zwykła, rozumianej, jako zbór ubezpieczonego mienia w lokalizacjach wskazanych we wniosku 
o ubezpieczenie, bez śladów włamania pod warunkiem, że: Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie 
Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub momentu, w 
którym Ubezpieczający dowiedział się o niej. 

Odp.: 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 
 

3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
 
 

3.1. Prosimy o wprowadzenie treści ryzyka katastrofy budowlanej jak w punktach od 1.3 do 1.10 niniejszego 
pisma. 

Odp.: 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 
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3.2. Dla katastrofy budowlanej wnosimy o wprowadzenie wspólnego limitu 1.000.000,00 zł odnoszącego się 
do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

Odp.: 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 
 

3.3. Prosimy o wprowadzenie treści ryzyka szkód powstałych wskutek aktów terroryzmu jak w punkcie 1.13 i 
1.14 niniejszego pisma. 

Odp.: 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 

3.4. Prosimy o zmianę dt. wypłaty odszkodowania wg wartości księgowej brutto, tylko dla sprzętu nie 
starszego niż 10 lat. Dla starszych wypłata nastąpi wg wartości rzeczywistej.  

Odp.: 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 

3.5. Dla ryzyka szkód powstałych wskutek aktów terroryzmu wnosimy o wprowadzenie wspólnego limitu 
100.000,00 zł odnoszącego się do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego. 

Odp.: 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 
 

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
 

4.1. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami proszę o 
informację czy bieżące usuwaniem zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom 
zewnętrznym. W przypadku potwierdzenia proszę o przedstawienie aktualnych polis lub potwierdzenie 
podsiania ubezpieczenia OC  przez te podmioty. 

Odp.: 
Na  drogach należących do Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny bieżące usuwanie zagrożeń 
jest wykonywane przez jednostkę organizacyjną Gminy-Zarząd Dróg i Służby Komunalne 

 
4.2. Prosimy o potwierdzenie, ze  imprezy organizowane przez Zamawiającego  to imprezy nie mające 

charaktery imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, 
samochodowych 

Odp.: 
Zamawiający nie planuje w roku 2016 organizację imprez o charakterze imprez wskazanych 
w pytaniu 

 
4.3. Prosimy o udzielenie następujących informacji: 

- liczba personelu pedagogicznego i opiekuńczego z podziałem na nauczycieli/ wychowawców i 
opiekunów 

- rodzaj i liczba/rok organizowanych imprez masowych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 
OC  

Odp.: 
Liczba personelu w placówkach oświatowych- według wykazu nr 2. 
Liczba wychowawców w Placówkach Wsparcia dziennego prowadzonych przez Ośrodek pomocy 
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach wynosi 8 osób 
. 
 

4.2  Nieruchomości mieszkaniowe. Prosimy o udzielenie następujących informacji: 
- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w 
częściach wspólnych; 
- wiek i stan techniczny budynków; 
- wskazanie budynków, w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty 
generalne; 
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- prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu 
posiadania i administrowania: 
• nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki, 
• nieruchomościami będącymi niezalegalizowanym samowolami  budowlanymi,  
• nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni. 

Odp.: 
Dane o nieruchomościach mieszkaniowych zgodnie z załącznikiem 3 Do formularza odpowiedzi. 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 

4.3 OC zarządcy nieruchomości obowiązkowe w celu oceny ryzyka dla tego zakresu prosimy o podanie 
następujących informacji: 

• Rodzaj  nieruchomości będących w zarządzie  

• Ilość osób zatrudnionych przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości (innych niż należnych 
do Gminy i Sk. Państwa) 

• Przychód osiągnięty w ciągu ostatnich 12 m-cy  z tytułu usługowego zarządzania (innych niż 
należnych do Gminy i Sk. Państwa) 

• Przychód planowany na najbliższe 12  m-cy  z tytułu usługowego zarządzania nieruchomościami 
(innych niż należnych do Gminy i Sk. Państwa) 

• Zobowiązania (w podziale na wypłacone odszkodowania i zawiązane rezerwy) za minimum ostatnie 3 
lata, wraz z informacją o przyczynach roszczeń (opisy szkód). Prosimy o wyodrębnienie  tych 
zobowiązań z ogólnego zestawienia  szkodowości. 

Odp.: 
Rodzaj nieruchomości w zarządzie: mienie komunalne, mienie Wspólnot ) 
Ilość osób zatrudnionych przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości – 4 osoby 
posiadają licencję 
Przychód osiągnięty w ciągu ostatnich 12 m-cy  z tytułu usługowego zarządzania 700.000,00 pln 
Przychód planowany na najbliższe 12  m-cy  z tytułu usługowego zarządzania nieruchomościami 
– 700.000,00 pln 
Szkodowość możliwa do uzyskania podana została w załączniku nr 17 do SIWZ 

 
4.4 Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ochrony nie będzie obejmował:  

- posiadania, użytkowania, zarządzania  lub administrowania  wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, 
oraz czy prowadzenia działalność związanej z  sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem 
odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem   
- prowadzenia działalności w zakresie: oczyszczalnia ścieków, usługi dostarczania wody, usługi 
odprowadzania ścieków i kanalizacji 
- Prowadzenia działalności  transportowej,   ze szczególnym uwzględnieniem transportu miejskiego 
(autobusy i tramwaje)  

Odp.: 
Posiadanie, użytkowanie, zarządzanie lub administrowanie wysypiskiem lub składowiskiem 
odpadów (…) jak w pkt 1.37 
Nie prowadzi działalności w zakresie oczyszczalnia ścieków, usługi dostarczania wody, usługi 
odprowadzania ścieków i kanalizacji. 
W zakresie działalności transportowej – transport dzieci do szkół. 
 

 
5. W odniesieniu do dodatkowych postanowień 

 
5.1. W odniesieniu do punktu 8 ust. 7) „Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia odpowiedzialności ze 

względu na nienależyty stan techniczny nieruchomości…” prosimy o wprowadzenie zapisu: 
„z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zalania 
mienia, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku, 
którego konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczającego, bądź z powodu nie zabezpieczenia 
otworów (okien, świetlików itp.)” 
W przypadku braku zgody na ww. zapis, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10.000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na zalania wskutek złego stanu technicznego dachu 
lub innych elementów budynku. 
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Odp.: 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
 

6. W odniesieniu do klauzul 
 

6.1. W odniesieniu do klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód prosimy o wykreślenie ust. 2) niniejszej klauzuli. 
Odp.: 
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody. 
 

 
6.2. W przypadku braku zgody na wykreślenie ust. 2) klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód wnosimy o 

zmianę zapisu „W przypadku nie dokonania oględzin w powyższym terminie Ubezpieczyciel akceptuje 
kosztorys dostarczony przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego” na „W przypadku nie dokonania 
oględzin w powyższym terminie Ubezpieczyciel rozpatrzy roszczenia na podstawie kosztorysu 
dostarczonego przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego” 

Odp.: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytania 2 do Zapytania nr I. 

 
6.3. W odniesieniu do klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód prosimy o wykreślenie ust. 3) niniejszej klauzuli. 

Argumentem przemawiającym za wykreśleniem w/w pkt z powyższej klauzuli jest fakt, że: Ubezpieczyciel 
nie może przewidzieć rodzajów szkód, jakie wystąpią w trakcie okresu ubezpieczenia. Szkody o wysokim 
stopniu skomplikowania mogą wymagać konieczności uzupełniania dokumentacji więcej niż dwa razy. 
Jednocześnie terminy wypłaty bezspornej kwoty odszkodowania reguluje kodeks cywilny, co jest 
prawnym zabezpieczeniem Ubezpieczonego przed stosowaniem przewlekłego procesu likwidacji szkód 
(art. 817 k.c.) 

Odp.: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytania 2 do Zapytania nr I oraz art. 817 k.c. 
 

6.4. Prosimy o zmianę klauzuli nowych lokalizacji na następującą: 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w 
tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje 
Ubezpieczającego związane z prowadzoną działalnością na terenie RP, pod warunkiem ich zgłoszenia 
wraz z określeniem sum ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia oraz pod warunkiem, iż 
spełniają one minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych 
określonych w stosownych warunkach lub wymaganych przez Ubezpieczyciela na podstawie 
indywidualnych postanowień.  
2.Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na każdą nową  lokalizację i 5 000 000,00 PLN na wszystkie 
lokalizacje. 

 3.Objęcie ochroną ubezpieczeniową lokalizacji, której suma ubezpieczenia przekracza powyższy limit 
odpowiedzialności wymaga odrębnej zgody Ubezpieczyciela  
4.Klauzula nie ma zastosowania do obiektów i mienia w nich znajdującego się, typu  : 
- namiotów, 
- konstrukcji drewnianej  (za wyjątkiem, gdy jedynym elementem drewnianym jest więźba dachowa lub 
strop), 
-krytych strzechą, gontem, wiórem itp.  
- magazynów o wysokości  7 m lub więcej,  
- magazynów gdzie w konstrukcji  obiektu występuje płyta warstwowa z wypełnieniem typu styropian lub 
pianka poliuretanowa. 

Odp.: 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
6.5. W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń prosimy o wprowadzenie zapisu: „pod warunkiem, że w dniu 

wystąpienia szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa” 
Odp.: 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 
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6.6. W odniesieniu do klauzuli niezmienności stawek prosimy o wprowadzenie zapisu: „z zastrzeżeniem 

rozliczeń wynikających z art. 816 kc” 
Odp.: 
Ustawa Prawo zamówień publicznych Dział IV określa zasady zawarcia umowy w sprawach 
Zamówień Publicznych. 
 

6.7. W odniesieniu do klauzuli miejsca ubezpieczenia prosimy o dodanie zapisu: „pod warunkiem, że 
spełniają one minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych 
określonych w stosownych warunkach.” 

Odp.: 
Zgodnie z wykazem budynków i budowli – załącznik 21 SIWZ. 
 

6.8. W odniesieniu do klauzuli kosztów dodatkowych wnosimy o zmniejszenie limitu do 200.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia oraz ustalenie podlimitów: 
a/ prosimy o zmniejszenie podlimitu dla kosztów poszukiwania miejsc powstania uszkodzenia i usunięcia 

awarii do wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i 
jednocześnie dodanie zapisu:  
„Ochrona ubezpieczeniowa zdefiniowana, jako usunięcie przyczyn awarii nie obejmuje:  
1) napraw pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji 
wodno-kanalizacyjnej,  
2) kosztów poszukiwania i usunięcia przyczyny awarii w instalacjach innych niż instalacja wodno-
kanalizacyjna (w tym gaśniczych, gazowych, ogrzewania, elektrycznych)” 

b/ prosimy o wprowadzenie podlimitu dla kosztów powołania rzeczoznawców i biegłego rewidenta do 
wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

c/ prosimy o wprowadzenie podlimitu dla kosztów rozmrożenia zamarzniętych rur i czyszczenia rur po 
zamuleniu do wysokości 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

d/ prosimy o wprowadzenie podlimitu dla kosztów rozbiórki, zmian budowlanych, demontażu, ponownego 
montażu nieuszkodzonych pozostałości, wywozu gruzu oraz uprzątnięcia wszelkich pozostałości po 
szkodzie, koszty ich składowania i niszczenia do wysokości 10% zaistniałej szkody. 

e/ prosimy o wprowadzenie podlimitu dla kosztów związanych z pracami porządkowymi w miejscu 
wystąpienia szkody, w tym koszty oczyszczania kanałów i ścieków do wysokości 10% zaistniałej 
szkody.  

f/ prosimy o wprowadzenie podlimitu dla kosztów wynikających zw. wzrostu cen, do jakiego doszło od 
momentu powstania szkody a zakończeniem odtworzenia mienia do wysokości 15% cen nabycia / 
kosztów wytworzenia. 

g/ prosimy o wprowadzenie podlimitu dla kosztów wynikających z konieczności dostosowania odtworzenia 
mienia do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów i norm do wysokości 50.000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia. 

Odp.: 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 

6.9. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula kosztów dodatkowych nie ma zastosowania w odniesieniu do 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Odp.: 
Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 4, Zapytania nr I. 
 

6.10. W klauzuli kosztów dodatkowych wnosimy o dokonanie zmiany i wykreślenie zwrotu „...w przypadku 
wystąpienia zagrożenia…” (vide art..826 §1 KC - „w razie zajścia wypadku"). 

Odp.: 
Art. 826 k.c. mówi o obowiązkach Ubezpieczającego i jest to kwestia bezsporna. 
Natomiast klauzula kosztów dodatkowych określa ochronę ubezpieczeniową jaka ma udzielić 
Wykonawca. 
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6.11. Klauzula kosztów dodatkowych - prosimy o dokonanie zmiany i wykreślenie zwrotu - koszty 
zabezpieczenia mienia przed szkodą w razie jego bezpośredniego zagrożenia (vide art..826 §1 KC - " w 
razie zajścia wypadku") 

Odp.: 
Odpowiedź analogicznie jak w pkt 6.10. 

 
6.12. W klauzuli rozmrożenia prosimy o wprowadzenie zapisów, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód 

powstałych wskutek: 
a) Niewłaściwego przechowywania środków obrotowych 
b) Uszkodzenia mechanicznego opakowań, 
c) Planowych przerw w dostawie energii elektrycznej, 
d) Przerw w dostawie energii elektrycznej ze względu na nie wywiązanie się z płatności wobec 

dostawców energii elektrycznej. 
Odp.: 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 
6.13. W klauzuli rozmrożenia prosimy o wydłużenie przerwy w dostawie prądu do 6 godzin. 

Odp.: 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 
 

7. W odniesieniu do informacji o zamawiającym 
 

7.1. Prosimy o informacje czy w latach 1996-2015 w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia były jakiekolwiek 
szkody powodziowe lub podtopienia? Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości tych szkód. 

  Odp.: 
Szkodowość możliwa do uzyskania przedstawiona została w załączniku nr 17 do SIWZ. 

 
 
7.2. W odniesieniu do szkodowości i rezerw szkodowych za lata 2012-2014 prosimy o uzupełnienie danych o 

informacje: 

• data wypadku  

• data zgłoszenia  

• wartość wypłaconego odszkodowania  

• określenie czy szkoda osobowa czy rzeczowa (w odniesieniu do OC) 

• przyczyna szkody (opis) 

• uwzględnienie również szkód zamkniętych bez wypłaty odszkodowania. 
Odp.: 
Szkodowość możliwa do uzyskania została przedstawiona w załączniku nr 17 do SIWZ Informacja 
o Zamawiającym 
 
 

7.3. Czy wskazana szkodowość uwzględnia szkody w sieciach, przyłączach kanalizacyjnych, przyłączach 
wodociągowych, drogach, chodnikach, placach? 

Odp.: 
Tak. 
 

7.4. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do 
ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w 
okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? 

Odp.: 
Szkodowość nie obejmuje wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji – nie są ujęte 
lokalizacje dotyczące szkód z OC Zarządcy Nieruchomości. 
 

7.5. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w 
dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia 
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określonego w aktualnym programie ubezpieczeniowym lub niewykazane szkody, które przekraczały 
określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody). 

Odp.: 
Szkodowość możliwa do uzyskania została przedstawiona w załączniku nr 17 do SIWZ Informacja 
o Zamawiającym. 
 

7.6. Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach przeprowadzane są regularne przeglądy techniczne budynków, 
sprzętu i urządzeń oraz instalacji przeciwkradzieżowych, przeciwpożarowych? 

Odp.: 
Zamawiający informuje, że w budynkach przeprowadzane są regularne przeglądy techniczne 
budynków, sprzętu, instalacji przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych oraz urządzeń 
 

7.7. Prosimy potwierdzenie, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie. Jeżeli jakieś budynki nie 
mają pozwolenia na użytkowanie prosimy o ich wskazanie. 

Odp.: 
Wszystkie budynki są użytkowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
Uwaga: nowy budynek Przedszkola w Bełku został wybudowany przy ul. Szymochy na terenie 
Zespołu Szkół w Bełku, który oczekuje na decyzje o użytkowaniu. 
 

7.8. Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego 
(pięcioletnie, roczne) obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zwierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, 
sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze, – jeśli jest inaczej udzielenie bliższych 
informacji. 

Odp.: 
Protokoły pokontrolne zawierają uwagi i zastrzeżenia dotyczące bieżących remontów, 
konserwacji, które są na bieżąco realizowane w miarę posiadanych środków budżetowych. 
Budynki  placówek oświatowych i budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełku zostały ujęte w 
planie termomodernizacyjnym na lata 2015-2020- wymienione w wykazie nr 4 
 

7.9. Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią lub 
podtopieniami. Jeśli tak to prosimy o wskazania lokalizacji oraz łącznej wartości mienia w nich znajdujących 
tj. wartości budynku, wyposażenia, środków obrotowych itp., znajdujących się na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, jak też i  potwierdzenia, iż 
budynki te zostały wykonane  w technologii uwzględniającej zagrożenia związane z wodami powodziowymi 

Odp.: 
Zamawiający informuje, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia  nie znajdują się na terenach 
zagrożonych powodzią lub podtopieniami. 
 
 

7.10. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane. 

Odp.: 
Obiekty są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 
 

7.11. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe 
dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, i czy są na to stosowne protokoły dostępne u Zamawiającego? Prosimy o informację, czy 
protokoły lub inne właściwie dokumenty zawierają adnotacje o stanach niepożądanych, a jeśli tak –  
udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w 
celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego. 

Odp.: 
Obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe stosownie do 
występującego zagrożenia. Są regularnie badane.  
ZDiSK zgodnie z protokołem kontroli z 5-letniego przeglądu okresowego instalacji elektrycznej i 
odgromowej w budynkach z dnia 02.09.2015 r, planuje w 2016 roku wykonanie wskazanych prac 
remontowych na istniejącej instalacji odgromowej nowego budynku przy ul. Polnej 6. 
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7.12. Prosimy o udzielenie informacji czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się takie o 

konstrukcji nośnej drewnianej lub z elementami drewnianymi konstrukcji nośnej, o ścianach zewnętrznych 
drewnianych lub krytych strzechą ze słomy lub trzciny, obiekty, których elementy wykonane są z tkanin, 
folii, topliwych tworzyw sztucznych oraz obiekty tymczasowe–, jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie i podanie 
wartości jednostkowej bądź wartości % w ogólnej sumie ubezpieczenia budynków/budowli. 

Odp.: 
Wykazy budynków i budowli stanowi załącznik nr 21 do SIWZ. 
 

7.13. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż obecny zakres ubezpieczenia jest identyczny z tym 
obowiązującym w ekspirującej umowie ubezpieczenia? W innym wypadku prosimy o wskazanie różnic. 

Odp.: 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż obecny zakres ubezpieczenia jest zbliżony do lat 
ubiegłych. 
 

7.14. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż obecny przedmiot ubezpieczenia jest identyczny z tym 
obowiązującym w ekspirującej umowie ubezpieczenia? W innym wypadku prosimy o wskazanie różnic. 

Odp.: 
Przedmiot ubezpieczenia wynika z mienia jakie jest w posiadaniu Zamawiającego 
i Samorządowych Jednostek Organizacyjnych. 
 

7.15. Prosimy o wskazanie wysokości franszyz redukcyjnych/ integralnych/ udziałów własnych 
obowiązujących w ostatnich 3 latach.  

Odp.: 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż wysokości obecnych franszyz i udziałów własnych są 
zbliżone do lat ubiegłych. 
 
 

7.16. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa 
oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub 
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 
włączył je do zakresu ubezpieczenia. 

Odp.: 
Tak, potwierdzamy. 
 

7.17. Prosimy o wskazanie lokalizacji oraz łącznej wartości mienia w nich się znajdujących tj. wartość 
budynku, wyposażenia, środków obrotowych itp., znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, jak też i  potwierdzenia, iż budynki te 
zostały wykonane  w technologii uwzględniającej zagrożenia związane z wodami powodziowymi. 

Odp.: 
Mienie będące własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie znajduje się na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią 
 
 

7.18. Prosimy o określenie PML dla największej lokalizacji. 
Odp.: 
PML wynosi 11 000 000,00 PLN 
 

8. Prosimy o przeniesienie terminu składania ofert o co najmniej 2 dni robocze tj, do 1 grudnia 2015r.  
Odp.: 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia 
zamieszczonego w dniu 24.11.2015r. na stronie internetowej Zamawiającego, termin składania 
ofert został przesunięty na dzień 01.12.2015r., godzina 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
01.12.2015r., o godzinie 10:30. 
         
 


