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Czerwionka-Leszczyny 23.11.2017 r.  
 
 
OG.271.2.2017 
 
 
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 lata 2018/2019”. 

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

z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informację o zmianie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

 
II ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zmiany do SIWZ – załącznik 1  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I 

 

W punkcie 1 - Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych  

Wprowadza się dodatkowe zapisy do zakresu ubezpieczenia:  

 Szkody powstałe wskutek aktu terroryzmu - limit 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia: Przez akt terroryzmu rozumie się: różnie umotywowane ideologicznie, planowane 

i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, 

podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często 

naruszające dobra osób postronnych. Działania te realizowane są z całą bezwzględnością, za pomocą różnych 

środków (przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w celu nadania im rozgłosu i celowego 

wytworzenia lęku w społeczeństwie. 

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody:  

o Wyniku ataków elektronicznych, w tym włamania komputerowe oraz w wyniku działań wirusów komputerowych. 

o skażenia biologicznego, chemicznego oraz radioaktywnego – dodatkowy zapis.  

o powstałe wskutek działań chuligańskich, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz 

innych aktów niemających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego – dodatkowy 

zapis.  

Wprowadza się wspólny limit 500.000 PLN dla szkód powstałych wskutek aktów terroryzmu dla ubezpieczenia 

od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.  

W klauzuli remontowej wprowadza się dodatkowy zapis:  

Klauzula remontowa: 

Zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w budynkach i budowlach 

podczas prowadzonych prac przebudowy, remontu lub modernizacji, z wyłączeniem szkód powstałych w związku 

z ich wykonywaniem.  

 

Dodatkowy zapis:  

Klauzula remontowa 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.  
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W klauzuli rozbudowy i przebudowy wprowadza się dodatkowy zapis:  

Klauzula rozbudowy i przebudowy: 

Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu wszelkie szkody powstałe wskutek prowadzonych prac i robót, 

polegających na przebudowie, modernizacji, rozbudowie bądź remoncie w posiadanych, wynajmowanych lub 

dzierżawionych budynkach lub pomieszczeniach, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, 

Limit odpowiedzialności (na jedno i na wszystkie zdarzenia)   500 000,00 PLN  

Dodatkowy zapis:  

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. 

 

 

W klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych wprowadza się dodatkowy zapis:  
 

 

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych: 

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

i uznaje je za wystarczające.  

Dodatkowy zapis:  

…o ile zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniają minimalne wymagania przepisów prawa.  

W punkcie 4 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  

Wprowadza się dodatkowe zapisy do zakresu ubezpieczenia:  

 Szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu – limit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia: Przez akt terroryzmu rozumie się: różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane 

działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu 

wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające 

dobra osób postronnych. Działania te realizowane są z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków           

(przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w celu nadania im rozgłosu i celowego wytworzenia 

lęku w społeczeństwie. 

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody:  

 Wyniku ataków elektronicznych, w tym włamania komputerowe oraz w wyniku działań wirusów komputerowych  

 skażenia biologicznego, chemicznego oraz radioaktywnego – dodatkowy zapis.  

 powstałe wskutek działań chuligańskich, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz innych 

aktów niemających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego – dodatkowy zapis.  

 

Wprowadza się wspólny limit 500.000 PLN dla szkód powstałych wskutek aktów terroryzmu dla ubezpieczenia 

od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.  

 

W uzgodnieniach dodatkowych:  

Wprowadza się dodatkowy zapis:  

 

- Ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego w czasie przemieszczania  

i użytkowania poza miejscem ubezpieczenia, wyłączenia nie mogą obejmować mieszkań pracowników, 

hoteli, podróży samolotem, pociągiem, samochodem prywatnym, itp., ani stanowić, że ochrona 

ubezpieczeniowa uzależniona jest od zachowania dodatkowych środków ostrożności, a w przypadku 
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kradzieży sprzętu z samochodu od wyposażenia tego samochodu w dodatkowe zabezpieczenia przeciw 

kradzieżowe  i pozostawienia go w miejscach strzeżonych, z uwzględnieniem upuszczenia i niewłaściwej 

obsługi.  

Dodatkowy zapis:  

w przypadku pozostawienia sprzętu w samochodach, powinien on się znajdować w miejscu 

niewidocznym lub bagażniku.  

W klauzulach dotyczących wszystkich rodzajów ubezpieczeń:  

 

Wprowadza się dodatkowy zapis w klauzuli zabezpieczeń:  

Klauzula zabezpieczeń  

Z uwagi na charakter obiektów, posiadane mienie i prowadzoną działalność, przyjmuje się za wystarczające istniejące 

zabezpieczenia. Warunkiem rodzącym odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest ich sforsowanie, uszkodzenie, 

zniszczenie, itp.  

Dodatkowy zapis:  

klauzula dotyczy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Klauzula nie wprowadza zmian w wymogach prawa 

powszechnego dla gotówki. 

 

W druku zgłoszenia szkody w tytule – dodaje się dodatkową informację do podania przy zgłoszeniu – numer umowy 

ubezpieczenia.  

Zmiany do SIWZ – załącznik 2  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI II 

W ubezpieczeniu AUTO CASCO 

Do zakresu ubezpieczenia wprowadza się dodatkowy zapis:  

 Dopuszczalne wyłączenia: szkody powstałe wskutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów, 

aktów terrorystycznych  

Dodatkowy zapis:  

…… a także w pojazdach czynnie  uczestniczących w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg .  

 

 

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. 
 


