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Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r.  
 
 
OG.271.1.2016  
 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz                   
z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych 
straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017”. 

 

 
     Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.         

z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informację o zmianie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
 

 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

1) W Rozdziale XIII pkt 5 – nowy termin:  

 

 Oferty zaleca się złożyć w opieczętowanej kopercie, która powinna być opisana jak niżej: 

“Oferta przetargowa na Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, 

ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy                  

i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017” - Część Nr ……….. (podać Nr części) Nie otwierać 

przed dniem 02.12.2016 r., do godziny 10:30. 

2) W Rozdziale XIV pkt 1 i 2  - nowe terminy:  

 
1. Miejsce, termin i warunki składania ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny  

ul. Parkowa 9,  44-230 Czerwionka-Leszczyny, kancelaria pokój 5 (parter)   

w terminie do dnia 02.12.2016 do godziny 10:30.  

 

2. Miejsce, termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2016 r. w budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny  

Ul. Aleja Świętej Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, pokój nr 8 (sala konferencyjna)  

o godzinie 11:00.  

 

3) Zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części I.  

 

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych  

a) Zakres ochrony: 

Zmienia się definicja ryzyk:  

 Osuwanie się ziemi – nie spowodowane działalnością ludzi;  
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 Zapadanie się ziemi - obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych 

przestrzeni w głębi Ziemi.  

 

W ubezpieczeniu szkód powstałych wskutek zamieszek, sabotażu, strajków, aktów terroryzmu – limit 

100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się dodatkowo szkody :  

 powstałe wskutek skażenia biologicznego, chemicznego oraz radioaktywnego;  
 

b) Klauzule: 

Uzupełnia się treść klauzuli:  

 

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji:  

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wyłączone z eksploatacji budynki i budowle oraz mienie 

znajdujące się w nich. Zakres ubezpieczenie obejmuje: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, upadek 

statku powietrznego. 

Limit odpowiedzialności (na jedno i wszystkie zdarzenia)    200 000,00 PLN  

       Dodatkowe zapisy:  
Poniższe wymogi warunkują odpowiedzialność wykonawcy.  

1) mienie wyłączone z eksploatacji  podlega stałemu dozorowi; 
2) wszelkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania oraz odpowiednio zakonserwowane; 
3) wszystkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji 
4) środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe) utrzymywane są                      

w pełnej sprawności i gotowości do użycia 
 

Zmienia się treść klauzuli:  

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych: 

“Ubezpieczyciel oświadcza, iż jest mu znany stan zabezpieczeń przeciwpożarowych ubezpieczonego mienia                       

i uznaje je za wystarczające - pod warunkiem że zabezpieczenia p.poż są zgodne z obowiązującymi 

przepisami”  

 

Zmienia się treść klauzuli:  

 

Klauzula przeoczenia zgłoszenia mienia do ubezpieczenia:  

Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w przypadku nie zgłoszenia mienia w trakcie trwania 

umowy ubezpieczenia. Składka oraz limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie nie zgłoszone będzie 

naliczona zgodnie klauzulą automatycznego pokrycia. Należna składka z tego tytułu może być potrącona                             

z odszkodowania.  

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:  200.000 PLN  

 

2. Ubezpieczenie od kradzieży, rabunku i dewastacji 

a) Ubezpieczone ryzyka: - uzupełnia się zapisy dotyczące kradzieży zwykłej:  

- kradzież zwykła - zabór mienia bez znamion włamania, czy też rozboju. W odniesieniu do kradzieży 

zwykłej klauzula nie ma zastosowania do gotówki i wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego 
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mienia.  

W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej jest wymóg, aby Ubezpieczający zawiadomił o tym fakcie 
Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub momentu,                      
w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej.  

 

4.  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  

a) Zakres ochrony:  

Zmienia się definicja ryzyk:  

- Osuwanie się ziemi – nie spowodowane działalnością ludzi;  

- Zapadanie się ziemi - obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych 

przestrzeni w głębi Ziemi. 

 

W ubezpieczeniu szkód powstałych wskutek zamieszek, sabotażu i strajku  

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są dodatkowo szkody:   

- powstałe wskutek skażenia biologicznego, chemicznego oraz radioaktywnego;  

 

b) Klauzule: 

Zmienia się treść klauzuli:  

 

Klauzula przeoczenia zgłoszenia mienia do ubezpieczenia:  

Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w przypadku nie zgłoszenia mienia w trakcie 

trwania umowy ubezpieczenia. Składka oraz limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie nie 

zgłoszone będzie naliczona zgodnie klauzulą automatycznego pokrycia. Należna składka z tego tytułu może 

być potrącona z odszkodowania.  

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:  200.000 PLN  

c) Uzgodnienia dodatkowe: 

Zmienia się opis dotyczący ryzyka kradzieży zwykłej:  

- Włączenie kradzieży zwykłej – limit na jedno i wszystkie zdarzenia 20 000,00 PLN. 

Kradzież zwykła - zabór mienia bez znamion włamania, czy też rozboju.  

W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej jest wymóg, aby Ubezpieczający zawiadomił o tym fakcie Policję 
bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub momentu, w którym 
Ubezpieczający dowiedział się o niej.  

 

7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.  

a) Zakres ochrony: 

Zmianie ulega zakres ochrony oraz podlimity:  

 

1 

 
Zmienia się pkt 17  
17) Odpowiedzialność wynikająca z Ustawy o Samorządzie Gminnym z dn. 08.03.1990r ( tekst jednolity Dz. U.  z 2013, poz. 594 z 
późniejszymi zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem zadań określonych w art. 7 ww. Ustawy, oraz aktów wydanych i nie wydanych lub 
decyzji przez organy Gminy i KC – wprowadzenie podlimitu 500.000 PLN  
 
 

2 000 000,0 PLN 

    Zmienia się punkt 3 i 4 tabeli:   

3 
OC z tytułu szkód w środowisku w tym koszty i następstwa akcji ratowniczej , koszty poniesione z tytułu zwiększonych opłat 

środowiskowych, związane z nagłym zatruciem środowiska oraz koszty wynikające z przepisów prawa nałożone przez Unię Europejską 

Wykreślenie . 
200 000,0 PLN 
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4 
OC Pracodawcy – Szkody wyrządzone pracownikom (niezależnie od formy zatrudnienia, w tym np. szkody wyrządzone stażystom, 

wolontariuszom, dłużnikom i innym), z włączeniem odpowiedzialności za szkody rzeczowe w mieniu pracowniczym, pracowników 
Ubezpieczonego lub innych osób, za które Pracodawca ponosi odpowiedzialność, ryzyko zawału i udaru mózgu. Wykreślenie  

500 000,0 PLN 

 

b) Postanowienia szczególne do ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej –  

Postanowienia szczególne uzupełnia się o następujące zapisy:  

 W zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe wyrządzone w instalacjach i urządzeniach 

podziemnych a w szczególności gazowych, elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, światłowodowych itp.- 

odpowiedzialność Wykonawcy zaistnieje o ile Zamawiający każdorazowo przed przystąpienia do prac zapozna się 

dokumentacją techniczną w szczególności z mapami obszaru objętego pracami na którym wskazano istniejące na 

terenie prac budowalnych podziemne urządzenia i instalacje. 

 

Uzupełnienie zapisów dotyczących klauzuli czasowej:  

Klauzula czasowa:  

Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie  
ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody 
będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób 
poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.  

 

Definicje do klauzuli czasowej:  

Za szkodę na osobie uważa się straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także 
utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które by mógł osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia.  
 

Za szkodę w mieniu uważa się straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo 
nieruchomości poszkodowanego, a także utracone korzyści, które by mógł osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub 
uszkodzone jego mienie.  
 

Za wypadek/zdarzenie szkodowe -  uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, 
uszkodzenie lub zniszczenie mienia – takie zdarzenie objęte postanowieniami umowy ubezpieczenia, w następstwie 
którego wobec Ubezpieczającego/ubezpieczonego mogą zostać wysunięte roszczenia.  
 

9. Klauzule dotyczące punktów od 1 do 7: (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń) 

Uzupełnia się treść klauzuli kosztów dodatkowych o zapis:  

 

W ramach zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej limit odpowiedzialności dla klauzuli kosztów 
dodatkowych jest określony w ramach sumy gwarancyjnej. 

Wykreśla się klauzulę likwidacji i zgłoszenia szkód i zastępuje ją nową treścią klauzuli:  

Nowa treść:  

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 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. (Chyba, że ustalono inny termin oględzin lub tryb likwidacji szkody). 

 



5 

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. 

 

Wykreśla się klauzulę wyrównania sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności:  

 

Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności: wykreślenie  

Ubezpieczyciel automatycznie wyrówna sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w ubezpieczonym mieniu 

w systemie na pierwsze ryzyko oraz limity odpowiedzialności w klauzulach w przypadkach po wypłacie 

odszkodowań i wyczerpaniu sumy lub limitu. Naliczenie składki za przywrócenie sumy ubezpieczenia lub limitu 

będzie zgodnie z klauzulą niezmienności stawek. 

Wyrównanie automatyczne sum ubezpieczenia lub limitów może wystąpić tyko dwukrotnie.  

 

 

Pozostałe punkty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z pozostałymi Załącznikami pozostają bez 
zmian. 
Zamawiający przypomina, że przekazana Wykonawcom zmiana treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ i wiąże 
Wykonawców. 
 


