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Wrocław, 05.11.2020r. 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Zakładu Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o. w Wałczu 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ  

 NR 169/2020/N/Wałcz 

 

Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu, na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje 

odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących 

zmianach w SIWZ: 

 

 

Kwestie wspólne dla obu Pakietów: 

 

Pytanie 1:  

Prosimy o potwierdzenie, że: 

a) 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, 

b) w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały OWU wraz 

klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i 

dołączone do Umowy Ubezpieczenia oraz zapisy Kodeksu Cywilnego, 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami załącznik numer 1 do SIWZ oraz odpowiedzią na 

pytanie numer 55 i 56. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o rozważenie przesunięcia terminu złożenia oferty na dzień 10.11.br. lub 

późniejszy. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na dzień 13.11.2020r., 

zgodnie z poniższym: 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 13.11.2020r., do godz. 13:10 na adres: 

 

Supra Brokers S.A. 

54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 
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2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:15 

3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 

składania ofert. 

4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do 

składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „ 

Zmiana” lub „Wycofanie”. 

5.Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone do nadawcy bez ich otwierania 

6.Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

8.W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej 

powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

9.Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. 

najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

 

Pytanie 3: 

Prosimy o rozważenie możliwości złożenia ofert przetargowych w formie elektronicznej, 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich 

ubezpieczeń wnioskowanych w SIWZ i w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku 

istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie, 

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia był tożsamy. 

 

Pytanie 5: 

Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 

lat? 

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia był tożsamy. 

 

Pytanie 6: 

Prosimy o uzupełnienie informacji nt. szkodowości o przyczyny szkód i wartość 

jednostkową wypłaconych odszkodowań oraz informację nt. daty przygotowania 
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zestawienia. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy dodatkowo o 

wydzielenie informacji nt. OC z tytułu administrowania drogami i podział łącznej liczby 

odszkodowań i rezerw na poszczególne lata ochrony ubezpieczeniowej.  

Odpowiedź: Wszystkie dane zostały wykazane w załączniku numer 9 do SIWZ. 

Ubezpieczenie OC z tytułu administrowania drogami nie jest wnioskowane. 

 

Pytania dotyczące Pakietu I: 

 

Pytanie 7: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmował 

szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 

administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z 

prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem 

odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem oraz, ze do ubezpieczenia mienia nie 

zgłoszono wysypiska, sortowni odpadów, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 8: 

Szkody w instalacjach podziemnych powstałych podczas prowadzonych prac oraz Szkody 

wynikające z prowadzenia prac pomimo braku map i planów rozmieszczenia instalacji – 

wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek prowadzenia robót bez 

wymaganych zezwoleń, lub obsługiwania sprzętu przez pracowników nie posiadających 

uprawnień wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, chyba że nie miało to 

pływu na zajście wypadku, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 9: 

Szkody powstałe w wyniku wibracji w związku z wykorzystaniem maszyn i urządzeń 

produkujących wibracje w czasie prowadzenia robót w ryzyku odpowiedzialności cywilnej 

– prosimy o wprowadzenie do zakresu ochrony poniższego zapisu: 

Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem, że:  

a) w okresie poprzedzającym rozpoczęcie prac budowlanych stan techniczny 

budynku lub budowli był dobry i były zastosowane wszystkie niezbędne środki 

zabezpieczające,  

b) Ubezpieczony, przed rozpoczęciem prac budowlanych, sporządził protokół 

stwierdzający stan techniczny zagrożonego mienia. Protokół powinien być 

sporządzony w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorąc 

pod uwagę rodzaj występującego zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia 

oraz sposób i zakres prowadzonych prac budowlanych. 

Jednak w każdym przypadku ochrona nie obejmuje: 

a) szkód, których wystąpienie można było przewidzieć w związku z rodzajem 

zastosowanych prac i metod konstrukcyjnych, 

b) szkód polegających na uszkodzeniu nie zagrażającym stabilności budynku lub 

budowli lub jej użytkownikom , 
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c) roszczeń osób trzecich o zastosowanie środków zapobiegających szkodom 

objętym niniejszym rozszerzeniem   

 

Jednocześnie wnioskujemy o zastosowanie w stosunku do ww. szkód franszyzy 

redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 PLN lub innej 

akceptowalnej przez Klienta, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowych zapisów, 

wprowadza franszyzę redukcyjną 5% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 PLN. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Pytanie 10: 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej szkód w wartościach 

pieniężnych, dokumentach, zbiorach, kolekcjach, przedmiotach o charakterze zabytkowym 

i/lub unikatowym, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 11: 

W przypadku braku zgody na powyższe – wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności do 

limitu 50 000,00 PLN oraz ustalenie sposobu wyliczenia wartości szkody dla ww. mienia 

np. w wartości rynkowej, a w szczególności – brak uwzględnienia przy wyliczeniu szkody 

wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej 

przedmiotu ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

Pytanie 12: 

Prosimy o wskazanie jakiego typu prace / usługi zlecane są podwykonawcom? 

Odpowiedź: Spółka nie zleca prac dla podwykonawców. Prace są wykonywane przez 

wykonawców w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji węzłów, przyłącze i sieci. 

 

Pytanie 13: 

Czy Klient chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19, w tym w 

zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega 

aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla tego typu 

placówek? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 14: 

Czy Klient posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco 

procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach 

pandemicznych/epidemiologicznych ?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 15: 

Czy Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej ochrony w tytułu przeniesienia chorób zakaźnych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 16: 

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wprowadzenie 

zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za 

szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z 

winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona 

ubezpieczeniowa nie obejmuje i TU nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV 

lub priony oraz SARS-COV-2 / COVID-19.” oraz ustalenie podlimitu odpowiedzialności w 

wysokości maksymalnie 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 17: 

Prosimy o włączenie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela w 

ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu 

się ziemi w wyniku działalności człowieka, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 18: 

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności 

dla ryzyka w wysokości 500 000,00 PLN lub wyższy akceptowalny przez Zamawiającego, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 000 000 zł dla szkód polegających 

na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 19: 

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie 

stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, wnosimy o wskazanie budynków nie 

posiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 20: 

Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane: 

− są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,  

− są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu 

występującego zagrożenia,  

− są wraz ze związanymi z nimi instalacjami (np.: instalacje elektryczne, gazowe, 

wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzeniami technicznymi 

poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom 
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konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach 

technicznych oraz według wskazań producenta, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 21: 

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków, budowli, lokalu zgłoszonego do 

ubezpieczenia  mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane: 

 rok budowy 

 rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian 

 rodzaj pokrycia dachu 

 określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, 

dostateczny, zły, awaryjny 

 informacji o zastosowanych zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,  

 określenie czy obiekt jest użytkowany oraz czy podlega nadzorowi konserwatora 

zabytków, 

Odpowiedź: Wszystkie dane znajdują się w załączniku numer 8 do SIWZ. 

 

Pytanie 22: 

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości 

rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 23: 

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze 

wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem 

przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja 

centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja 

wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu), 

Odpowiedź: Spółka nie posiada budynków starszych niż 50 lat.  

 

Pytanie 24: 

Proszę o wykaz planowanych remontów w  okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą 

przeprowadzane prace oraz ich wartość 

Odpowiedź: Spółka posiada Plan remontów tylko na rok 2021. Plan remontów został 

załączony do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 25: 

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej 

lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji, 

Odpowiedź:   Kotłownia rejonowa KR 3 ul. Budowlanych 85 - 9.996.652,15 zł 

  Kotłownia rejonowa KR 2 ul. Gen. Wł. Andersa  - 8.479.415,18 zł 
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Pytanie 26: 

Prosimy o potwierdzenie wyłączenia z zakresu ubezpieczenia szkód w kolektorach 

słonecznych (solarach) lub instalacji fotowoltaicznej, znajdujących się na budynkach i 

budowlach oraz w innych instalacjach i urządzeniach znajdujących się na zewnątrz 

budynków, 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada w/w urządzeń. 

 

Pytanie 27: 

W przypadku braku potwierdzenia powyższego – prosimy o wskazanie lokalizacji, wartości 

i sposobu zabezpieczenia kolektorów słonecznych (solarów) i instalacji fotowoltaicznej 

zgłoszonej do ubezpieczenia, 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

Pytanie 28: 

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do 

rozbiórki, wyburzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 29: 

Czy o ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

 obiekty nieużytkowane / wyłączone z eksploatacji, 

 pustostany 

 budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 

Odpowiedź: Nie. 
 

Pytanie 30: 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie ww. mienia z obiektów 

podlegających ubezpieczeniu, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 31: 

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wskazanie lokalizacji, jednostkowych 

sum ubezpieczenia obiektów wskazanych w punkcie poprzednim, a także odpowiedzi na 

poniższe pytania lub udostępnienie niżej wskazanych dokumentów:  

 wykaz budynków nieużytkowanych zawierający takie informacje jak: adres, wartość, 

rok budowy, przeznaczenie, konstrukcja, stan techniczny 

 dokumentacja fotograficzna poszczególnych obiektów, 

 czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? jeśli tak – w jaki sposób?  

 czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ? 

 czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ? 

 czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów 

znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ? 

 od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ? 
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 czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak 

prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia, 

 czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ 

wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach, 

 

oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 

500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w 

limitu proszę o określenie maksymalnego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego, 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do 

FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia dla obiektów nieużytkowanych / wyłączonych z eksploatacji, pustostanów, 

budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 32: 

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) oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. 

mienia np. w wysokości 100 000,00 PLN,, 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

Pytanie 33: 

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w 

okresie ostatnich 20 lat wystąpiły lokalne podtopienia i /lub szkody z tytułu podniesienia się 

wód gruntowych?  

Odpowiedź: W miejscu ubezpieczenia nie wystąpiły szkody wskutek powodzi lub 

podtopienia od 1997r. 

 

Pytanie 34: 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie wysokości  wypłaconych 

odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia i 

wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. ryzyk np. w wysokości 1 000 000,00 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia, 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

Pytanie 35: 

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy w odniesieniu do składników infrastruktury 

drogowej i wodociągowej np. franszyzy integralnej 200,00 PLN lub innej akceptowalnej 

przez Zamawiającego, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 36: 

Zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i 

drzwiową – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla rydzyka np. w 

wysokości 100 000,00 PLN w okresie rocznym, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 37: 

Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach – prosimy o wyłączenie z zakresu 

ubezpieczenia instalacji/urządzeń znajdujących się w odległości większej niż 300 m poza 

miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 38: 

W uzupełniniu danych dotyczących sieci cieplnej wraz z przyłączami prosimy o poniższe 

informacje dodatkowe:  

 Szkodach z ostatnich trzech lat: 

1) Liczba i wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach 

2) W jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody były związane ze złą jakością sieci 

cieplnej wraz z przyłączami 

 Obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących: 

1) Częstość objazdów kontrolujących stan techniczny, 

2) Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia, 

3) Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenie przecieków) 

 Czy usuwanie zagrożeń wykonywane jest własnymi siłami, czy zlecane jest 

podmiotom zewnętrznym? Czy podmiotom zewnętrznym stawia się wymóg 

posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych 

zleceń. 

 Czy Klient sporządza i posiada aktualny raport o stanie sieci? 

Odpowiedź: Szkodowość została wykazana w załączniku numer 9 do SIWZ. 

 Obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących: 

1) Częstość objazdów kontrolujących stan techniczny, Na bieżąco (codziennie)  

kontrolujemy stan techniczny sieci i węzłów ciepłowniczych za pomocą 

monitoringu.  
2) Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia, 15 min. 

 Czy usuwanie zagrożeń wykonywane jest własnymi siłami, czy zlecane jest 

podmiotom zewnętrznym? Czy podmiotom zewnętrznym stawia się wymóg 

posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych 

zleceń. Wykonywane siłami własnymi, a w szczególnych przypadkach zlecamy 

podmiotom zewnętrznym. Podmiotom zewnętrznym nie stawiamy wymogu 

posiadania ubezpieczenia. 
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 Czy Klient sporządza i posiada aktualny raport o stanie sieci? Stan sieci jest na 

bieżąco opisywany w książce obiektu budowlanego (przeglądy roczne i 

pięcioletnie zgodnie z Prawem budowlanym) 
 

Pytanie 39: 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów i ubezpieczenie wody od ryzyka jej 

utraty – prosimy o wyłączenie ww. z zakresu ochrony, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 40: 

W przypadku braku zgody na powyższe – prosimy o doprecyzowanie, jakiego pokrycia 

oczekuje Klient (np. rozszczelnienie rur). Jednocześnie wnosimy o zlimitowanie ryzyka np. 

do wysokości limitu rocznego 50 000,00 PLN (lub inny akceptowalny przez Klienta|), 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 41: 

Prosimy o doprecyzowanie informacji nt. sposobu przechowywania i zabezpieczenia opału – 

w jakich maksymalnych ilościach ( i tym samym jaka jest maksymalna wartość ww. mienia 

przechowywanego na zewnątrz) ww. mienie przechowywane jest na zewnątrz, w jaki 

sposób zabezpieczone jest w szczególności od ryzyka kradzieży/rabunku i pożaru, 

Odpowiedź: Miał węglowy składowany jest na placach opałowych na terenie kotłowni 

KR 2 i KR 3. Teren kotłowni jest ogrodzony i monitorowany przez pracowników 

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w godzinach od 7.00 do 17.00. W pozostałych 

godzinach teren  jest pilnowany przez firmę ochroniarską. Maksymalne ilości miału na 

kotłowni KR 2 - około 4.000 t, na kotłowni KR 3 około 6.000 t. Wartość miału 

węglowego wynosi około 2.500.000,00 zł. 

 

Pytanie 42: 

Uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii w szkodach 

w instalacjach lub urządzeniach technologicznych – prosimy o ustalenie w limitu 

odpowiedzialności np. w wysokości 100 000,00 PLN w okresie rocznym (lub inny, 

akceptowalny przez Zamawiającego 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych.  

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o koszty związane ze skutkami awarii 

instalacji lub urządzeń technologicznych, instalacji lub urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technologicznych 

przesyłających media, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego m.in. 

zamarzaniem - pęknięcia, rozszczelnienia, łącznie z kosztami robót pomocniczych 

związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty 

poszukiwań miejsca powstania awarii. 

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
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Pytanie 43: 

W ubezpieczeniu maszyn i urządzeń prosimy o wyłączenie szkód w trakcie dokonywania 

napraw, konserwacji, modernizacji, remontów dokonywanych przez podmioty zewnętrzne, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód w trakcie dokonywania 

napraw, konserwacji, modernizacji, remontów dokonywanych przez podmioty 

zewnętrzne. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Pytanie 44: 

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 

np. 20% pierwotnych sum ubezpieczenia przedmiotów ubezpieczonych w systemie sum 

stałych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 45: 

Klauzula wartości mienia – prosimy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych w 

przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk i 

ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 46: 

Klauzula obiegu dokumentów – wnosimy o określenie terminów wskazanych w klauzuli w 

dniach roboczych, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 47: 

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela będzie suma ubezpieczenia określona dla przedmiotu szkody, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 48: 

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego 

klauzuli do RP i wprowadzenie w treści klauzuli obostrzenia o konieczności zastosowania w 

nowym miejscu minimalnych zabezpieczeń zgodnych z przepisami prawa. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 49: 

Klauzula składowania – prosimy o rozważenie wprowadzenia w klauzuli konieczności 

przechowywania mienia na podeście min. 10 cm w przypadku pomieszczeń znajdujących się 

poniżej poziomu gruntu, 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 50: 

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i Klauzula zabezpieczeń 

przeciwkradzieżowych – prosimy o dopisanie zastrzeżenia „o ile zastosowane 

zabezpieczenia spełniają minimalne wymogi przepisów prawa oraz były sprawne w 

momencie szkody ” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 51: 

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o ograniczenie zapisów klauzuli poprzez 

wprowadzenie zapisu „pod warunkiem, że nowa lokalizacja jest przystosowana do 

przechowywania  / zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia i posiada zabezpieczenia 

spełniające normy przepisów prawa” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 52: 

Klauzula katastrofy budowlanej- prosimy o rozszerzenie treści klauzuli o wyłączenia 

odpowiedzialności jak niżej: 

Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie 

budowlanym, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie 

urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji. 

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 

− których wiek przekracza 50 lat , 

− nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 

budowlanego, 

− tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

− użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie poniższego: 

Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie budowlanym, 

nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń 

budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji. 

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 

− nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 

budowlanego, 

− tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

− użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
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Pytanie 53: 

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia– 

prosimy o rozważenie wprowadzenia limitu kwotowego dla kosztów objętych ww. 

klauzulami, np. w wysokości 100 000,00 PLN w okresie rocznym (lub inny, akceptowalny 

przez Zamawiającego) 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 54: 

W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje 

szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o 

wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 55: 

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie: 

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 

odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych 

warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż 

zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące 

następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk:”  prosimy o wyjaśnienie, czy 

intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych 

wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów 

komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania 

radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie 

do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 

objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 

sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i 

programie ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Dodaje zapis: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 

objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje 

zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 

ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 56: 

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 

odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 

powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować co najmniej następujące 
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ryzyka:”  prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem 

ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów 

terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji 

jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego. 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie 

do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 

objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 

sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i 

programie ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody 

wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost 

włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Pytanie 57: 

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej 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 w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 58: 

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą 

miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 

odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit 

określony zapisami SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 59: 

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie 

odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 60: 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją 

Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od 

woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów 

objętych ubezpieczeniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 61: 

Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 

szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami w odniesieniu 

do nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w 

którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej 

wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach? 

Odpowiedź: Zgodnie z powyższymi odpowiedziami. 

 

Pytanie 62: 

Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 

szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane 

podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w 

którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej 

wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach? 

Odpowiedź: W ciągu ostatnich 20 lat w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie 

wystąpiły szkody, których przyczyną było podniesienie się wód gruntowych. 

 

Pytanie 63: 

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia 

się poziomu wód gruntowych – proponujemy podlimit odpowiedzialności w wysokości 

200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 64: 

Prosimy o informację o procentowym udziale przychodów z poszczególnych rodzajów 

działalności zgłoszonych do ubezpieczenia za ostatni rok obrotowy. 

Odpowiedź: W ramach prowadzonej działalności udział przychodów kształtuje się 

następująco: 

- wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła - 94,2 %, 

- pozostała sprzedaż - 5,8 % 

 

Pytanie 65: 

Prosimy o informację, jaki udział rocznych przychodów Zamawiającego  generowanych jest 

przy udziale (z wykorzystaniem) węgla? 

Odpowiedź: Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła - 94,2 %, 

 

Pytanie 66: 

Jaki udział wytwarzanej energii pochodzi z węgla (poniżej, czy powyżej 30% wytwarzanej 

energii w skali roku)? 

Odpowiedź: 100 % 
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Pytanie 67: 

Czy Zamawiający w okresie trwania umowy planuje realizację inwestycji związanych z 

dekarbonizacją procesów wytwarzania energii cieplnej? Jeśli tak, prosimy o informację 

kiedy i w jakim zakresie. 

Odpowiedź: W roku 2022 planowana jest wymiana kotłów miałowych WR na kotły 

zasilane gazem ziemnym. 

 

Pytanie 68: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, 

wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem 

prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 69: 

Jaką działalność prowadzi Zamawiający w ramach PKD 47.99.Z? 

Odpowiedź: Obecnie nie prowadzimy żadnej działalności dotyczącej pozostałej 

sprzedaży detalicznej. 

 

Pytanie 70: 

Jaki produkt został zgłoszony do ubezpieczenia w ramach rozszerzenia OC za produkt? 

Odpowiedź: Woda. 

 

Pytanie 71: 

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt ochrona nie będzie obejmować szkód 

związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych 

encefalopatii gąbczastych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 72: 

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie 

odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 

zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 73: 

W związku ze zgłoszeniem budynku nieużytkowanego dłużej niż 30 dni, prosimy o: 

- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich 

- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone 

- podanie powodu wyłączenia z użytkowania  
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Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich budynków na chwile obecną. 

 

Pytanie 74: 

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji 

jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości? 

Odpowiedź: Planujemy wyłączenie budynku przy ul. Chopina - Chłodna - 22.596,30 zł 

i Wojska Polskiego 18 - 11.888,21 zł. 

 

Pytanie 75: 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym 

wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z 

określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami powyżej. 

 

Pytanie 76: 

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się 

obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w 

jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania. 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 77: 

Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji/ 

pustostany? Jeśli tak, prosimy o podanie, które to budynki, podanie ich wartości, sposobu 

zabezpieczenia (w tym czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę 

ochroniarska, własna ochronę, inne?), podanie przyczyny ich wyłączenia, czy zostały 

wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd., czy wewnątrz 

budynków znajduje się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami powyżej. 

 

Pytanie 78: 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zakresu 

ubezpieczenia dla pustostanów na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, 

wybuch, upadek statku powietrznego 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami powyżej. 

 

Pytanie 79: 

Czy do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów Zamawiający zgłasza budynki 

drewniane i kryte palnie? Jeśli tak, jak jest łączna wartość takich budynków wraz z mieniem 

w nich się znajdującym? 

Odpowiedź: Nie. 
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Pytanie 80: 

W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń prosimy o 

potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia 

są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w 

przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego 

warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami powyżej. 

 

Pytanie 81: 

Prosimy o informację co znajduje się w okolicy lokalizacji, w których  Ubezpieczony 

prowadzi swoją działalność (np. las, zbiorniki wodne, obszary  NATURA 2000). 

Odpowiedź: Zbiorniki wodne. Teren zurbanizowany miejski. 

 

Pytanie 82: 

Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na 

które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę ? Jeśli tak, 

prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace. 

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie planuje takich prac. 

 

Pytanie 83: 

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś 

inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na 

budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 84: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 

szkód (w tym szkód w środowisku) powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, 

zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w 

związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 

odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami powyżej. 

 

Pytanie 85: 

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 

organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez nie dotyczy sportów/imprez 

motorowych, motorowodnych, lotniczych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 86: 

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 

organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez, nie dotyczy sportów/imprez 
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ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia 

maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do 

których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i 

snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka 

wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich 

(rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 87: 

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel w zakresie odpowiedzialności cywilnej 

Zamawiającego odpowiada za szkody rzeczowe lub osobowe spowodowane przez wibracje 

powodujące:  

1) częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego,  

2) oderwanie się części obiektu budowlanego,  

3) pęknięcie elementów obiektu budowlanego, z wyjątkiem pęknięć powierzchniowych, 

nie zagrażających stabilności obiektu budowlanego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 88: 

Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z 

prowadzenia prac pomimo braku map i planów rozmieszczenia instalacji – proponujemy 

50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 89: 

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie 

kosztów ich odtworzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 90: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC nie będzie dotyczyć szkód wynikających z 

utraty wartości zabytkowej, historycznej, naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz 

kolekcjonerskiej przedmiotu szkody. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 91: 

W kontekście zapisów klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu OC prosimy o dodanie 

zapisu, że Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody wyrządzonej 

umyślnie.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 92: 

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie 

zapisu: 

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do 

limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu 

zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki 

nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia każdego rocznego okresu ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami powyżej. 

 

Pytanie 93: 

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie 

zapisu: 

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 

 wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty 

budowlane wymagające pozwolenia na budowę, 

 w budynkach przeznaczonych do rozbiórki 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami powyżej. 

 

Pytanie 94: 

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź 

na poniższe pytania:  

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w 

zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?  W przypadku 

odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W 

przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny 

do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach 

poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie 

d) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych 

umów? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami powyżej. 

 

Pytanie 95: 

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy polegającej 

na aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia nie dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia OC. 

Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o potwierdzenie, że taka zmiana w zakresie 

dobrowolnego ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i 

objęcia ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy,  wymaga zgody obu 

stron. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zmiana w zakresie dobrowolnego 

ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i objęcia 

ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu stron. 

 

Pytanie 96: 

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie 97: 

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści: 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy 

postanawiają, że w przypadku, gdy  

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych 

odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone 

w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona 

najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w 

danym rodzaju ubezpieczenia, lub  

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania 

ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres 

polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym 

lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela 

reasekuracji na dotychczasowych warunkach, 

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres 

ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.  

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 98: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert – proponujemy 10.11.2020 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami powyżej. 

 

Pytanie 99: 

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Assistance poniższego zapisu: 

 zniesienie limitu km podczas holowania na terenie RP  

oraz zastąpienie poniższym zapisem  
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Limit km podczas holowania na terenie RP wynosi – 500 km  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 

zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 100: 

Prosimy o wprowadzenie do klauzuli kluczy limitu 20 tys. na jedno i wszystkie 

zdarzenia.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 

zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 101: 

 Proszę o wykreślenie poniższego zapisu  

Klauzula zachowania ochrony ubezpieczeniowej  
Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa zachowuje ważność 

w przypadku wykupu pojazdu z leasingu (o ile pojazd ubezpieczany był w 

ramach umowy generalnej zawartej przez Ubezpieczającego) oraz w przypadku 

sprzedaży pojazdu pomiędzy podmiotami ubezpieczanymi w ramach jednej 

umowy generalnej. Ochrona nie jest zależna od wcześniejszego powiadomienia 

Ubezpieczyciela o powyższych okolicznościach.  

oraz zastąpienie poniższym zapisem  

Klauzula zachowania ochrony ubezpieczeniowej  
Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa zachowuje ważność 

w przypadku wykupu pojazdu z leasingu (o ile pojazd ubezpieczany był w 

ramach umowy generalnej zawartej przez Ubezpieczającego) oraz w przypadku 

sprzedaży pojazdu pomiędzy podmiotami ubezpieczanymi w ramach jednej 

umowy generalnej. Obowiązuje pod warunkiem powiadomienia Ubezpieczyciela 

o przeniesieniu własności.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 

zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Robert Gostyński 


