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Czerwionka-Leszczyny 23.11.2017 r.  
 
 
OG.271.2.2017  

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: „Kompleksowe 
ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia 
komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla 
Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2018-2019”- nr sprawy 
OG.271.2.2017. 

 
     Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) Zamawiający 
przekazuje odpowiedzi na zapytania Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
 
 
Zapytanie 1.  
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: w odniesieniu do rozszerzenia 
zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu wnosimy                 
o wprowadzenie dodatkowego zapisu: 
Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe 
wskutek: 
1) skażenia biologicznego, chemicznego oraz radioaktywnego. 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu.  
 
Zapytanie 2.  
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: w odniesieniu do rozszerzenia 
zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu wnosimy                 
o wprowadzenie dodatkowego zapisu 
Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe 
wskutek: 
1) działań chuligańskich, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb                
i fałszywych alarmów oraz innych aktów niemających podłoża politycznego, 
wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu.  
 
Zapytanie 3.  
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: prosimy o potwierdzenie, że 
klauzula remontowa oraz rozbudowy i przebudowy dotyczy jedynie robót 
wymagających pozwolenia na budowę. Jeśli jedna lub druga klauzula miałaby 
dotyczyć robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, wnosimy                          
o zastrzeżenie, iż wartość kontraktowa nie może przekroczyć 500.000 PLN. 
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Odpowiedź:  
Klauzula remontowa oraz klauzula rozbudowy i przebudowy dotyczy robót 
wymagających pozwolenia na budowę oraz tych, które pozwolenia nie wymagają z 
zastrzeżeniem, że wartość kontraktowa takich robót nie może przekroczyć wartości 
500.000 PLN.  
 
Zapytanie 4.  
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: prosimy o informacje o 
realizowanych i planowanych w okresie ubezpieczenia robotach budowlanych 
wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, w tym w szczególności charakteru, 
zakresu i wartości tych robót, czasu trwania (w tygodniach) ich wykonywania. 

 
Odpowiedź:  
Informacje o realizowanych i planowanych w okresie ubezpieczenia robotach 
budowlanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego –                    
w zakładce Informacje Urzędu – Zarządzenia Burmistrza tj. w Zarządzeniu Nr 668/17 
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2017 roku             
w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami oraz                   
w Zarządzeniu Nr 669/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 
listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej. 
 
Zapytanie 5.  
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: w odniesieniu do klauzuli 
zabezpieczeń przeciwpożarowych prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia 
przeciwpożarowe Ubezpieczony posiadane we wszystkich lokalizacjach spełniają 
minimalne wymagania prawy i normy bezpieczeństwa. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadane przez 
Ubezpieczonego we wszystkich lokalizacjach spełniają minimalne wymagania prawa     
i normy bezpieczeństwa. 
 
Zapytanie 6.  
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: prosimy także o dopisanie             
w klauzuli zabezpieczeń zdania, że:… „o ile zabezpieczenia przeciwpożarowe 
spełniają minimalne wymagania przepisów prawa, oraz że w trakcie zdarzenia były 
włączone i sprawne.” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie nowej treści klauzuli zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. Nowa treść:  

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych: 
Ubezpieczyciel oświadcza, iż jest mu znany stan zabezpieczeń 
przeciwpożarowych ubezpieczonego mienia i uznaje je za wystarczające, o ile 
zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniają minimalne wymagania przepisów 
prawa.  
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Zapytanie 7. 
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: 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. 
 
Odpowiedź:  
Wartość mienia, które jest ubezpieczane na pierwsze ryzyko, jest zawarta                          
w ewidencjach prowadzonych przez ubezpieczonego. Ewidencja będzie udostępniona 
w przypadku wystąpienia szkody wraz z wartością odtworzeniową oraz z fakturą 
zakupu (w przypadku jej posiadania) lub wyceną odtworzenia mienia do stanu sprzed 
szkody. 
 
Zapytanie 8.  
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: prosimy o informację, czy SIWZ 
obejmuje mosty, wiadukty, estakady itp. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia trzy mosty, ale w okresie trwania umów 
ubezpieczenia sytuacja ta może ulec zmianie.  
 
Zapytanie 9.  
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: prosimy o informację nt. stanu 
technicznego dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz mostów, wiaduktów, estakad 
itp., a także, z jakiego jest wykonana nawierzchnia ww. dróg. 

 
Odpowiedź:  
Drogi będące pod zarządem Zamawiającego to drogi utwardzone i nieutwardzone (ok. 
30% dróg to drogi nieutwardzone). Mosty zgłoszone do ubezpieczenia mają 
nawierzchnię asfaltową.  
 
Zapytanie 10.  
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: jaka jest pełna wartość 
(niezależnie od ubezpieczania w systemie pierwszego ryzyka) zgłoszonych do 
ubezpieczenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłączy kanalizacyjnych, 
przyłączy wodociągowych, oraz wartość dróg, chodników, placów itp., oraz wartość 
mostów, wiaduktów, estakad itp.   
 
Odpowiedź:  
Odpowiedź jak w zapytaniu 7.  
 
Zapytanie 11.  
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: jaka jest wartość lamp 
solarnych. 

 
Odpowiedź:  
Łączna wartość lamp solarnych: 3.545.000,00 PLN.  
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Zapytanie 12.  
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: odnośnie kosztów powołania 
konserwatora zabytków prosimy o informacje czy do obecnej umowy zgłaszane są 
budynki / budowle będące pod ochroną konserwatora budynków? Jeśli tak to prosimy 
o informacje jakie to budynki, jaka jest ich wartość, konstrukcja oraz rok budowy.  

 
Odpowiedź:  
Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wpisane do rejestru zabytków będące 
pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz budynki wpisane do 
gminnej ewidencji zabytków. Zamawiający nie uwzględnia w sumie ubezpieczenia 
wartości zabytkowej budynków.  
 
Zapytanie 13.  
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: czy występują budynki będą         
w awaryjnym lub złym stanie technicznym? Podanie do wiadomości adresu lokalizacji, 
sumy ubezpieczenia i sposobu jej wyliczenia, opisanie konstrukcji budynku i stanu 
istniejącego oraz zamiarów Zamawiającego w celu poprawy sytuacji. Ograniczenie 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela do szkód i kosztów powstałych w wyniku pożaru, 
wybuchu, implozji, upadku statku powietrznego i  bezpośredniego uderzenia pioruna. 
Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% należnego odszkodowania, 
nie mniej niż 10.000 PLN. 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie posiada budynków w złym stanie technicznym ani też budynków, dla 
których stopień pilności wykonania prac remontowych byłby określony jako stopień 
awaryjny.  
 
Zapytanie 14.  
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: prosimy o wskazanie budynków 
i budowli wymagających przeprowadzenia remontu kapitalnego oraz podanie zakresu 
i terminu planowanych remontów. Ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
do szkód i kosztów powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, implozji, upadku statku 
powietrznego i bezpośredniego uderzenia pioruna. Wprowadzenie franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 10% należnego odszkodowania, nie mniej niż 10.000 PLN. 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie posiada budynków wymagających przeprowadzenia remontu 
kapitalnego.  
 
Zapytanie 15.  
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: czy występują budynki 
wyłączone z użytkowania, pustostany ? Podanie do wiadomości adresu lokalizacji, 
sumy ubezpieczenia i sposobu jej wyliczenia, stanu technicznego, konstrukcji 
budynku, sposobu zabezpieczenia budynków przed wejściem osób nieuprawnionych, 
odłączenia zasilania w wodę i energię elektryczną. Ograniczenie odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela do szkód i kosztów powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, implozji, 
upadku statku powietrznego i  bezpośredniego uderzenia pioruna. Wprowadzenie 
franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 PLN. 

 
 



 5 

Odpowiedź:  
Zamawiający posiada jeden budynek wyłączony z eksploatacji i przeznaczony do 
rozbiórki – lokalizacja: Czerwionka ul. Młyńska 21A DG1, ale nie zgłasza tego budynku 
do ubezpieczenia.  
Lokalizacje: Bełk ul. Majątkowa 5 oraz w tej samej lokalizacji budynki gospodarcze – 
wykazane  w załączniku nr 18 jako pustostany – na dzień udzielania odpowiedzi są po 
remoncie i są budynkami zasiedlonymi przez 7 rodzin.  
 
Zapytanie 16.  
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: prosimy o informację, czy              
w latach 2015-2017 wystąpiły szkody w budynkach będących w awaryjnym lub złym 
stanie technicznym, w budynkach wymagających przeprowadzenia remontu 
kapitalnego, w budynkach wyłączonych z użytkowania, pustostany. Jeśli tak, 
udzielenie bliższych informacji. 

 
Odpowiedź:  
W latach 2015-2017 nie wystąpiły szkody w budynkach będących w awaryjnym lub 
złym stanie technicznym, w budynkach wymagających przeprowadzenia remontu 
kapitalnego ani też w budynkach wyłączonych z użytkowania czy pustostanach.  
 
Zapytanie 17.  
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: prosimy o ustanowienie 
franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN. 
 
Odpowiedź:  
W tym zakresie obowiązujące pozostają zapisy SIWZ.  
 
Zapytanie 18.  
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego: prosimy o wprowadzenie treści ryzyka 
szkód powstałych wskutek aktów terroryzmu jak w punkcie 1 i 2 niniejszego pisma. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowych zapisów.  
 
Zapytanie19.  
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego: 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.  

 
Odpowiedź:  
W tym zakresie obowiązujące pozostają zapisy SIWZ.  
 
Zapytanie 20.  
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego: dla ryzyka szkód powstałych wskutek aktów 
terroryzm  wnosimy o wprowadzenie wspólnego limitu 500.000,00 zł odnoszącego się 
do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego. 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wspólnego limitu.  
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Zapytanie 21.  
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego: prosimy o dopisanie w postanowieniach 
dodatkowych dotyczących ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego             
w czasie przemieszczania i użytkowania poza miejscem ubezpieczenia, że                        
w przypadku pozostawienia sprzętu w samochodach, powinien on się znajdować           
w miejscu niewidocznym lub bagażniku.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu.  
 
Zapytanie 22.  
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 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.  

 
Odpowiedź:  
Część prac związanych z usuwaniem zagrożeń na zarządzanych przez 
Zamawiającego drogach jest zlecana podmiotom zewnętrznym - wtedy przy 
wyłonieniu Wykonawcy Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej.  
 
Zapytanie 23.  
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: prosimy o potwierdzenie, 
ze imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy nie mające charaktery 
imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, 
motocyklowych, samochodowych) 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy 
nie mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów 
motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych).  
 
Zapytanie 24.  
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 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;  
- 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. 
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Odpowiedź:  
Informacje dotyczące nieruchomości mieszkaniowych zawarte są w załączniku nr 18 
do SIWZ. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia:  

- nieruchomości przeznaczonych do rozbiórki, 
- nieruchomości będącymi niezalegalizowanymi samowolami budowlanymi,  
- nieruchomości wyłączonych z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni. 

 
Zapytanie 25.  
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 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)  

 
Odpowiedź:  
Zamawiający prowadzi działalność określoną w załączniku nr 15 do SIWZ punkt 4             
i taką działalność zgłasza do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający 
nie prowadzi działalności transportowej (tramwaje).  
 
Zapytanie 26.  
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: prosimy o wyłączenie          
z ryzyka OC: 
pkt 5s)  (w zakresie odpowiedzialności za drogi)  - s. uszkodzenie upraw, nasadzeń      
i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to 
niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochrona dróg lub 
urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz 
ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych, 
- W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 
50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie i uzupełnienie zapisów, że konieczność wstępu 
na grunty przyległe będzie wywołana nagłą przyczyną zewnętrzną, niezależną  od woli 
Zamawiającego, a Ubezpieczyciel obejmuje ochroną wyłącznie ekonomicznie 
uzasadnione, niezbędne i udokumentowane koszty  wstępu. Jednocześnie ochrona  
ubezpieczeniowa nie obejmuje, kosztów związanych  z utrzymaniem i ochrona dróg 
lub urządzenia czasowego przejazdu.  
 
Odpowiedź:  
W tym zakresie obowiązujące pozostają zapisy SIWZ.  
 
Zapytanie 27.  
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: Prosimy o potwierdzenie, 
że w odpowiedzialności cywilnej ( OC środowiskowego) zakres ubezpieczenie nie 
będzie obejmować „Roszczeń z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie 
przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za 
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środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r.                     
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (szkody ekologiczne). 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że w odpowiedzialności cywilnej ( OC środowiskowego) 
zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować „Roszczeń z tytułu odpowiedzialności 
ponoszonej na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy             
z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (szkody 
ekologiczne). 
 
Zapytanie 28.  
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: Prosimy o usuniecie           
z zakresu ochrony w ryzyku OC  pokrycia dla roszczeń z tytułu szkód w środowisku     
w tym koszty i następstwa akcji ratowniczej , koszty poniesione z tytułu zwiększonych 
opłat środowiskowych, związane z nagłym zatruciem środowiska.  
Ewentualnie prosimy o rozważenie możliwości włączenia  ochrony w omawianym 
zakresie zgodnie z wyspecjalizowana Umową  Umowę dla omawianego zakresu         
(w załączeniu).  

 
Odpowiedź:  
W tym zakresie obowiązujące pozostają zapisy SIWZ.  
 
Zapytanie 29.  
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 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  

 
Odpowiedź:  
Na dzień udzielania odpowiedzi Zamawiający nie ma zaplanowanych imprez w okresie 
ubezpieczenia wraz z określeniem ilości opiekunów i wychowawców którzy będą brali 
w nich udział. Natomiast ilość pracowników oraz fundusz do ubezpieczenia OC płac 
(w tym dot. placówek oświatowych), Zamawiający podał w załączniku Nr 15 do SIWZ. 
 
 
Zapytanie 30.  
W odniesieniu do dodatkowych postanowień: W odniesieniu do punktu 8 ust. 8) 
„Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia odpowiedzialności ze względu na 
nienależyty stan techniczny nieruchomości…” Prosimy o dopisanie: „[…] o ile stan ten 
nie był przyczyną zdarzenia” 

 
Odpowiedź:  
W tym zakresie obowiązujące pozostają zapisy SIWZ.  
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Zapytanie 31.  
W odniesieniu do dodatkowych postanowień: w odniesieniu do pkt 5) Prosimy                       
o potwierdzenie, że sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT.  

 
Odpowiedź:  
Odszkodowania są płatne z podatkiem VAT, a suma ubezpieczenia dla danego środka 
trwałego jest górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela.  
 
Zapytanie 32.  
W odniesieniu do dodatkowych postanowień: jeśli sumy ubezpieczenia nie zawierają 
podatku VAT to wnioskujemy aby wypłata była również bez podatku VAT. Zgodnie           
z art. 824 KC suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela. W przypadku braku zgody prosimy o przedstawienie podstawy 
prawnej do odstąpienia od stosowania przepisu bezwzględnie obowiązującego (art. 
824 k.c.).  

 
Odpowiedź:  
Odpowiedź jak w zapytaniu 31.  
 
Zapytanie 33.  
W odniesieniu do dodatkowych postanowień: w odniesieniu do punktu 8 ust. 8) 
„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. 
 
Odpowiedź:  
W tym zakresie obowiązujące pozostają zapisy SIWZ.  
 
Zapytanie 34.  
W odniesieniu do klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód prosimy o wykreślenie ust. 2) 
niniejszej klauzuli. 

 
Odpowiedź:  
W tym zakresie obowiązujące pozostają zapisy SIWZ.  
 
Zapytanie 35.  
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” 
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Odpowiedź:  
W tym zakresie obowiązujące pozostają zapisy SIWZ.  
 
Zapytanie 36.  
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.) 
 
Odpowiedź:  
W tym zakresie obowiązujące pozostają zapisy SIWZ.  
 
Zapytanie 37.  
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, iż spełniają one minimalne 
wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych określonych         
w przepisach prawa.  
 
Odpowiedź:  
W tym zakresie obowiązujące pozostają zapisy SIWZ.  
 
Zapytanie 38.  
W odniesieniu do klauzuli niezmienności stawek prosimy o wprowadzenie zapisu:          
„z zastrzeżeniem rozliczeń wynikających z art. 816 kc”. W przypadku braku zgody 
prosimy o przedstawienie podstawy prawnej do odstąpienia od stosowania przepisu 
bezwzględnie obowiązującego (art. 816 k.c.) 

 
Odpowiedź:  
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych reguluje zasady zawierania umów                            
w zamówieniach publicznych.  
 
Zapytanie 39.  
W odniesieniu do klauzuli niezmienności składek prosimy o potwierdzenie, że wszelkie 
zmiany wynikające również z tej klauzuli mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 
(Zamawiającego i Wykonawcy) wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. Klauzula nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody ani przez Zamawiającego ani przez Wykonawcę. 

 
Odpowiedź:  
Warunki zmiany umowy zostały określone w SIWZ zgodnie z ustawą Pzp. 
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Zapytanie 40.  
W odniesieniu do Klauzuli zabezpieczeń, prosimy o doprecyzowanie, iż klauzula 
dotyczy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz dopisanie, że klauzula nie 
wprowadza zmian w wymogach prawa powszechnego dla gotówki. 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że klauzula zabezpieczeń dotyczy zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych oraz Zamawiający dodaje zapis, że klauzula nie wprowadza 
zmian w wymogach prawa powszechnego dla gotówki. 
 
Zapytanie 41.  
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.” 

 
Odpowiedź:  
W tym zakresie obowiązujące pozostają zapisy SIWZ.  
 
 
Zapytanie 42.  
W odniesieniu do Klauzuli nowych lokalizacji i Klauzuli miejsca ubezpieczenia prosimy 
o wprowadzenie zastrzeżenia, iż Klauzule nie mają zastosowania do lokalizacji 
położonych na obszarach zagrożonych powodzią według urzędowych map zagrożenia 
powodziowego.  

 
Odpowiedź:  
W tym zakresie obowiązujące pozostają zapisy SIWZ.  
 
Zapytanie 43.  
Prosimy o wyjaśnienie, w jakim celu występują dwie klauzule o zbieżnym zakresie 
stosowania, tj. Klauzula nowych lokalizacji i Klauzula miejsca ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź:  
Klauzule te uzupełniają się wzajemnie – definiują miejsce ubezpieczenia oraz czas 
zgłoszenia nowej lokalizacji.  
 
Zapytanie 44.  
Prosimy o potwierdzenie, że klauzula wyrównania sum i limitów odpowiedzialności nie 
dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że klauzula wyrównania sum i limitów odpowiedzialności nie 
dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  
 
Zapytanie 45.  
Prosimy o informacje na jaki dzień została przygotowana szkodowość. Jeśli nie na 
dzień ogłoszenia przetargu to prosimy o aktualizacje. Według posiadanych informacji 
w ostatnich tygodniach wystąpiły kolejne szkody wpływające negatywnie na ogólny 
poziom szkodowości. 
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Odpowiedź:  
W raportach szkodowych zawartych w załączniku nr 15 do SIWZ podane są daty – na 
jaki dzień podana jest szkodowość. Raporty szkodowe obejmują okres ostatnich trzech 
lat.  
 
Zapytanie 46.  
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.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, 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.  
 
Zapytanie 47.  
Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie 
odpadów, biogazownie itp. ?  
 
Odpowiedź:  
Odpowiedź znajduje się w załączniku nr 15 do SIWZ punkt 4.  
 
Zapytanie 48.  
Prosimy o informację nt. różnic między obowiązującą umową ubezpieczenia a SIWZ 
na nowy okres, zwłaszcza w odniesieniu do miejsca ubezpieczenia, przedmiotu                
i zakresu ubezpieczenia, w tym klauzul fakultatywnych, wysokości sum ubezpieczenia 
i limitów odpowiedzialności, sposobu ustalenia sum ubezpieczenia, budynków 
wyłączonych z użytkowania oraz budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający określił w załącznikach do SIWZ o numerach: 1, 2 i 3 miejsca 
ubezpieczenia, przedmiot i zakres ubezpieczenia oraz klauzule fakultatywne, 
wysokości sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności oraz sposoby ustalenia sum 
ubezpieczenia – te dane oraz zasady będą obowiązywały w roku 2018 oraz 2019.  
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania ani 
budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 
 
Zapytanie 49.  
Prosimy o informacje, czy w latach 2015-2017 wystąpiły jakiekolwiek szkody, które 
były poza zakresem ubezpieczenia w umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być 
pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie 
wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity 
odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody). 
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Odpowiedź:  
W latach 2015-2017 nie wystąpiły szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia, 
nie było szkód które przekroczyłyby określone w dotychczasowym programie 
ubezpieczeniowym limity odpowiedzialności.  
 
 
Zapytanie 50.  
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na termin późniejszy (niż 27 listopada 
2017 r.), przyjmując, iż czas potrzebny Ubezpieczycielowi na analizę 
wyjaśnień/odpowiedzi Zamawiającego oraz kompleksową i rzetelną ocenę możliwości 
złożenia oferty przetargowej i jej przygotowania, nie powinien być krótszy, niż cztery 
pełne dni robocze.  

 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyznaczył nowy termin złożenia 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 30.11.2017 r. do godziny 10:30.  

 
Zapytanie 51.  
Prosimy o informację czy w zakres działalności  Gminy  wchodzą:  

-usługi dostarczania wody, 
-usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji  
Jeśli tak, to prosimy o podanie długości sieci wodociągowych/kanalizacyjnych. 

 
Odpowiedź:  
Z wymienionych w pytaniu działalności – Zarząd Dróg i Służby Komunalne prowadzi 
między innymi działalność związaną z utrzymywaniem kanalizacji deszczowej.  
 
Zapytanie 52.  
We wzorze Umowy załącznik nr 12 – prosimy o dodanie na końcu umowy paragrafu 
mówiącego o tym, że wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i muszą być 
zaakceptowane przez każdą ze Stron.  
Odpowiedź:  
Obowiązują zapisy określone w załączniku nr 12 do SIWZ w paragrafie 10.  
 
Zapytanie 53.  
Zał. 1 str 19: Druk zgłoszenia szkody: 
Proponujemy w tytule dodać numer umowy ubezpieczenia z której zgłaszana będzie 
szkoda oraz w pkt. 1. tabeli dodać Ubezpieczony (Zamawiający/Ubezpieczony). 
Nadmieniamy równocześnie, że głównym kanałem zgłaszania szkód jest zgłoszenie 
telefoniczne do Contact Center lub zgłoszenie za pomocą formularzy zgłoszenia 
szkody udostępnionych za na stronach internetowych. 
Pytanie czy zgłaszających roszczenia /zawiadomienia możemy skierować także na te 
kanały zgłaszania szkód?  

 



 14 

Odpowiedź:  
Zamawiający wprowadza zmianę w druku zgłoszenia szkody w tytule, dodając numer 
umowy ubezpieczenia. Formę zgłaszania szkód wybiera ubezpieczony (zgłoszenie 
pisemne czy infolinia).  
 
 
Zapytanie 54.  
Zał. 1 pkt. 7 ppkt.a) str. 11  
Prosimy o potwierdzenie, że szkody seryjne traktujemy w tym ubezpieczeniu jako 1 
wypadek ubezpieczeniowy niezależnie od liczby szkód ( licząc franszyzę tylko jeden 
raz). Zgodnie z naszymi procedurami i systemem, każde zgłoszenie szkody                          
i poszkodowanych musimy rejestrować jako odrębne szkody i nie możemy traktować 
tego jako jedną szkodę ( przykładowo w wyniku szkody, zgłosi się do nas 15 
poszkodowany to my musimy zarejestrować 15 szkód, jednakże z uwagi na fakt, że 
była to jedna przyczyna możemy traktować tą szkodę jako 1 wypadek 
ubezpieczeniowy a przez to traktować to jako szkody seryjne).  
Prosilibyśmy także o doprecyzowanie, kiedy ze szkody seryjnej mielibyśmy 
zastosować ewentualną franszyzę. Proponujemy aby zawsze byłoby to przy 
pierwszym wypłaconym odszkodowaniu.  
 

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że szkody seryjne traktujemy w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej jako 1 wypadek ubezpieczeniowy niezależnie od liczby 
szkód ( licząc franszyzę tylko jeden raz przy pierwszym wypłaconym odszkodowaniu).  
 

Zapytanie 55.  

Część Nr II – ubezpieczenia komunikacyjne: 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 SIWZ 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, 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 

SIWZ.  

 
Zapytanie 56.  
Część Nr II – ubezpieczenia komunikacyjne: Czy zamawiający planuje w okresie 
ubezpieczenia określonym  zapisami SIWZ  zakup pojazdu o wartości jednostkowej 
powyżej 600 000 zł (Suma Ubezpieczenia) ? 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia zakup pojazdu specjalistycznego 
pożarniczego o wartości jednostkowej mieszczącej się w przedziale: 700.000 – 
800.000 PLN.  
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Zapytanie 57.  
Część Nr II – ubezpieczenia komunikacyjne: Czy zamawiający   w przypadku  
zgłoszenia   do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC  pojazdu o wartości jednostkowej 
powyżej 800 000  zł ( Sumy ubezpieczenia)  wyraża zgodę na  renegocjację  stawki 
określonej w załączniku  - formularza cenowego. dla tego typu pojazdu. 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający  nie planuje zgłoszenia   do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC  pojazdu 
o wartości jednostkowej powyżej 800 000  zł. 
 

Zapytanie 58.  

Część Nr II – ubezpieczenia komunikacyjne: Prosimy  o potwierdzenie iż interpretacją  

dopuszczalnego wyłączenia  zakresu AC „Wyrządzonych umyślnie przez 

Ubezpieczonego” jest  wyłączenie z odpowiedzialności Ubezpieczyciela również 

szkód: 

 
„wyrządzonych umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, 
Ubezpieczonego lub osobę upoważnioną do kierowania pojazdem, chyba że w razie 
rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach 
względom słuszności 
oraz wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym” 

w przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie ich do listy dopuszczalnych 
wyłączeń.  
 

Odpowiedź:  
W tym zakresie obowiązujące pozostają zapisy SIWZ.  
 

Zapytanie 59.  

Część Nr II – ubezpieczenia komunikacyjne: Wnosimy o uzupełnienie dopuszczalnych 

wyłączeń zakresu Auto Casco za które Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności 

za szkody powstałe w ubezpieczonym pojeździe. Prosimy o odniesienie się do 

każdego punktu oddzielnie 

a) w czasie ruchu pojazdu, gdy nie posiadał on ważnego badania 

technicznego, nie był zarejestrowany bądź nie był dopuszczony do ruchu lub 

był niesprawny technicznie, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar 

szkody, a w odniesieniu do tego pojazdu istniał wymóg dokonywania 

okresowych badań technicznych oraz wymóg rejestracji 

b) w chwili kradzieży  wyposażenia podstawowego lub dodatkowego lub jego 

części, pojazd nie był zabezpieczony w sposób przewidziany  w jego 

konstrukcji tj:  zamontowane urządzenia zabezpieczające  pojazd przed 

kradzieżą były niezałączone o ile prawidłowe działanie urządzenia 

wymagało jego wcześniejszego uruchomienia, jak również nie 

zabezpieczono z należytą starannością, poza pojazdem, kluczyków lub 

dokumentów pojazdu, lub urządzeń zabezpieczających pojazd przed 

kradzieżą, o ile miało to wpływ na powstanie szkody 
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c) powstałe przed odzyskaniem pojazdu, który został odnaleziony po 

kradzieży, zaistniałej w okolicznościach wyłączających odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela 

d) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały 

jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu (np. 

felgi), objętych ubezpieczeniem, 

e) w przypadku szkód dotyczących elementów pojazdu, jego wyposażenia, 

zabudowy, znajdujących się w chwili zajścia zdarzenia poza pojazdem, 

 
Odpowiedź:  
W tym zakresie obowiązujące pozostają zapisy SIWZ.  
 

Zapytanie 60.  

Część Nr II – ubezpieczenia komunikacyjne: Prosimy o zmianę  treści dopuszczalnego 

wyłączenia odpowiedzialności zakresu AC 

Proponowana treść zmiany 
Powstałe w skutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów, aktów 
terrorystycznych, a także w pojazdach czynnie  uczestniczących w akcjach 
protestacyjnych, blokadach dróg 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów.  
 

Zapytanie 61.  

Część Nr II – ubezpieczenia komunikacyjne: Prosimy o potwierdzenie iż  

Ubezpieczenie  Assistance dotyczy wyłącznie pojazdów wykazanych do 

ubezpieczenia wraz z ryzykiem Auto Casco 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczenie Assistance dotyczy wyłącznie pojazdów 

wykazanych do ubezpieczenia wraz z ryzykiem Auto Casco.  

 

Zapytanie 62.  

Część Nr II – ubezpieczenia komunikacyjne: Prosimy o potwierdzenie iż zapisy 

Klauzuli Assistance dotyczą  wyłącznie pojazdów ubezpieczonych z ryzykiem Auto 

Casco. 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że zapisy Klauzuli Assistance dotyczą  wyłącznie pojazdów 

ubezpieczonych z ryzykiem Auto Casco. 

 

Zapytanie 63.  

Część Nr II – ubezpieczenia komunikacyjne: W odniesieniu do Ubezpieczenia 

Assistance prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku braku możliwości realizacji usługi 

assistance  zamawiający dopuszcza możliwość  obsługi wymaganego zakresu                

w ramach ryzyka AC w postaci zwrotu udokumentowanych kosztów związanych              

z wymaganym  zakresem.  
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Prosimy o wprowadzenie limit odpowiedzialności na jeden pojazd w 12 miesięcznym 
okresie ubezpieczenia 5 000 PLN lub innego akceptowalnego 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną realizację usługi assistance oraz na 
wprowadzenie limitu 5.000 PLN.  
 

 

Zapytanie 64.  

Część Nr II – ubezpieczenia komunikacyjne: Prosimy o uzupełnienie informacji               

o nr regon dla Gminnych Samorządowych Jednostek Organizacyjnych. 

 
Odpowiedź:  
Wykaz Gminnych Samorządowych Jednostek Organizacyjnych wraz z numerami 
REGON:  
 

1) Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, 44-230 
Czerwionka-Leszczyny; REGON: 000526854;  

2) Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach, ul. Polna 6, 
44-238 Czerwionka-Leszczyny; REGON: 240785475;  

3) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, ul. Ligonia 
5c,  44-238 Czerwionka-Leszczyny;  REGON: 240785831;  

4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 
36a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny;  REGON:276601978;  

5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36b, 
44-230 Czerwionka-Leszczyny;  REGON: 003445719;  

6) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czerwionce-Leszczynach, 
ul. Wolności 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny; REGON; 000260741;  

7) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-
Leszczynach, ul. Furgała 71, 44-230 Czerwionka-Leszczyny; REGON: 
240425660;  

8) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-
Leszczynach,  

 ul. Szkolna 3, 44-230 Czerwionka-Leszczyny;  REGON: 240426279;  
9) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-

Leszczynach,  
 ul. Gliwicka 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny;  REGON: 240423861;  
10) Szkoła Podstawowa im. Franciszka Rducha w Bełku, ul. Szymochy 16,          

44-230 Bełk;  REGON: 240424702;  
11) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach,  
 ul. Księdza Pojdy 77c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny; REGON: 240427103;  
12) Szkoła Podstawowa nr 7 w Czerwionce-Leszczynach, ul. Kołłątaja 1,  
 44-230 Czerwionka-Leszczyny; REGON: 276568235;  
13) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Książenicach, ul. Ks. Pojdy 

100, 44-213 Książenice; REGON: 000730773;  
14) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-

Leszczynach, ul. Broniewskiego 11, 44-238 Czerwionka-Leszczyny; 
REGON: 000730678;  
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15) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-
Leszczynach, ul. Prosta 17, 44-230 Czerwionka-Leszczyny;  REGON: 
000730721;  

16) Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Palowicach, ul. Dębowa 3,           
44-246 Palowice; REGON: 000730780;  

17) Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Przegędzy, ul. Szkolna 1,          
44-238 Przegędza; REGON: 000730738;  

18) Szkoła Podstawowa w Stanowicach, ul. Szkolna 17a, 44-230 Stanowice; 
REGON: 000730744;  

19) Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach,        
ul. Wiejska 20, 44-246 Szczejkowice; REGON: 000730767;  

20) Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Czerwionce-
Leszczynach ul. Księdza Pojdy 62, 44-238 Czerwionka-Leszczyny;  REGON: 
271507660;  

21) Przedszkole nr 7 im. „Skarbnikowa Willa” w Czerwionce-Leszczynach,           
ul. Młyńska 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny; REGON: 271507714;  

22) Przedszkole nr 8 im. „Krasnala Hałabały” w Czerwionce-Leszczynach,           
ul. Kołłątaja 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny; REGON: 271507720;  

23) Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach, ul. Jana 
Pawła II 18, 44-230 Czerwionka-Leszczyny; REGON: 271507743;  

24) Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach,                  
ul. Morcinka 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny; REGON: 271507750;  

25) Przedszkole nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach,              
ul. Mostowa 3, 44-238 Czerwionka-Leszczyny; REGON: 271507683;  

26) Przedszkole Nr 6 „Pod Jarzębiną” w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 
11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny;  REGON: 271507708;  

27) Przedszkole w Bełku, ul. Szymochy 16a, 44-230 Bełk; REGON: 271507766.  
 

Zapytanie 65.  

Część Nr III – ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych: 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 SIWZ 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, 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 

SIWZ.  

 
Zapytanie 66.  

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej 

lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji.  

 

Odpowiedź:  
Największa łączna suma ubezpieczenia: 26.000.000 PLN.  
Lokalizacja: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach,  
ul. 3 Maja 36a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny;  REGON:276601978.  
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Zapytanie 67.  
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

I. mienie wyłączone z eksploatacji  
II. pustostany 
III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, 
jednostkowych sum ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia wymienionego mienia.  
 
Zapytanie 68.  
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie  prosimy o wyłączenie w/w 
mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu 
ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y         
z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.                         
W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu 
akceptowalnego przez Zamawiającego 
 
Odpowiedź:  
Odpowiedź w zapytaniu 67.  
 
Zapytanie 69.  
W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu 
ubezpieczenia z powyższego pytania  prosimy o informacje na temat dodatkowych 
zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka 
wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały 
dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).  
 
Odpowiedź:  
Odpowiedź w zapytaniu 67.  
 
Zapytanie 70.  
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki podlegające pod konserwatora 
zabytków , jeżeli tak prosimy o podanie lokalizacji i wartości tych obiektów. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wpisane do rejestru zabytków będące 
pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz budynki wpisane do 
gminnej ewidencji zabytków. Zamawiający nie uwzględnia w sumie ubezpieczenia 
wartości zabytkowej budynków.  
 
Zapytanie 71.  
Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone 
do rozbiórki, wyburzenia  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do 
rozbiórki, wyburzenia.  
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Zapytanie 72.  
Czy Zamawiający  posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci i/lub zakładem 
utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: 

a. Gdzie się znajduję – adres 

b. Od kiedy funkcjonuje 

c. Na jak dużym obszarze 

d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy 

                      Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska 
 
Odpowiedź:  
Odpowiedź znajduje się w załączniku nr 15 do SIWZ – punkt 4.  
 
Zapytanie 73.  
W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie 
przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź:  
Mienie i działalność określone w załączniku nr 15 do SIWZ– punkt 4 są włączone do 
ubezpieczenia.  
 
Zapytanie 74.  
Czy Zamawiający w ubezpieczeniu OC – szkody z tytułu zarządzania infrastrukturą 
drogową dopuszcza możliwość zmniejszenia podlimitu do kwoty 350.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia ? 
 
Odpowiedź:  
W tym zakresie obowiązujące pozostają zapisy SIWZ.  
 
Zapytanie 75.  
Proszę o potwierdzenie, iż  rozszerzenie OC z tytułu organizacji imprez nie dotyczy 
organizacji wyścigów lub pokazów konnych, rowerowych, samochodowych, wodnych, 
motorowych lub lotniczych oraz przygotowaniami do nich  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że rozszerzenie OC z tytułu organizacji imprez nie dotyczy 
organizacji wyścigów lub pokazów konnych, samochodowych, wodnych, motorowych, 
lotniczych oraz przygotowaniami do nich.  
 
Zapytanie 76.  
W ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego  prosimy o zmianę zapisu klauzuli 
reprezentantów tj. wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych w skutek rażącego 
niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego ( nie tylko winy umyślnej).  
 
Odpowiedź:  
W tym zakresie obowiązujące pozostają zapisy SIWZ.  
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Zapytanie 77.  
Prosimy o zmianę zapisu pkt.8.13 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na 
następujący: 
Wyłącza się prawo regresu do osób za które odpowiedzialność ponosi 
Ubezpieczający/Ubezpieczony ( nie dotyczy podwykonawców) – pod warunkiem, że 
szkoda nie została wyrządzona umyślnie.  
 

Odpowiedź:  
W tym zakresie obowiązujące pozostają zapisy SIWZ.  
 

Zapytanie 78.  

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 SIWZ. 

 

Odpowiedź:  
Odpowiedź jak w zapytaniu 65.  
 

Zapytanie 79.  

Prosimy o wprowadzenie korekty zapisu „  

Zwrot wszelkich kosztów po wystąpieniu Wypadku mających na celu zapobieżenie, 
zmniejszeniu szkody oraz kosztów działań ograniczających rozmiar szkody, jeżeli były 
celowe chociażby okazałyby się bezskuteczne: (w tym koszty postępowania 
sądowego, koszty powołania rzeczoznawców i biegłego eksperta w związku                      
z zaistniałymi zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia lub w celu ustalenia 
przyczyny powstania i ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, koszty 
medialne, i inne – w ramach sumy gwarancyjnej 

 
Odpowiedź:  
W tym zakresie obowiązujące pozostają zapisy SIWZ.  
 

Zapytanie 80.  

Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na 27.11.2017r.  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyznaczył nowy termin złożenia 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 30.11.2017 r. do godziny 10:30.  

 


