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Wrocław, 09.12.2020 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Gminy i Miasta Czerwionka- 

Leszczyny wraz z jednostkami organizacyjnymi 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 

216/2020/N/Czerwionka- Leszczyny 

 

Działając w imieniu i na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny, na podstawie 

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

na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w 

SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ: 

 

 

Dot. Pakiet I Zamówienia  

 

Pytanie 1. Prosimy o przedstawienie szczegółów powstałych szkód zgodnie z 

przedstawioną szkodowością 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do pytania numer 23 z dnia 09.12.2020. 

 

Pytanie 2. Prosimy o dokładny opis szkód powstałych w roku 2020 w wyniku pożaru 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania 

jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie 

udzielić obecnie odpowiedzi. 

 

Pytanie 3. Czy i jakie środku prewencyjne zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania 

wystąpienia takich szkód w przyszłości? 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania 

jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie 

udzielić obecnie odpowiedzi. 

 

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do 

wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej wartości. 

 

Pytanie 5. Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły? 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania 

jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie 

udzielić obecnie odpowiedzi. 
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Pytanie 6. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o 

uzupełnienie następujących informacji: 

a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów 

b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu 

c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły 

d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 

w ww. miejscach ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania 

jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie 

udzielić obecnie odpowiedzi. 

 

Pytanie 7. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia budynków wyłączonych z 

eksploatacji prosimy o podanie poniższych danych dla każdego z budynków : 

a) wartość 

b) rok budowy 

c) przeznaczenie 

d) konstrukcja 

e) stan techniczny 

f) Dokumentacja fotograficzna poszczególnych budynków (mapy Google) 

g) Czy i jakie były szkody w przeszłości u klienta w w/w budynkach?  

h) Czy są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób? 

i) Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP? 

j) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?  

k) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania? 

l) Czy w/w budynki  są wpisane do rejestru zabytków?  

m) Od kiedy klient jest w posiadaniu  w/w budynków? 

n) Od kiedy w/w budynki są nieużytkowane? 

o) Jakie jest otoczenie w/w budynków ? 

p) Co klient zamierza zrobić z w/w budynkami ? Czy jest określony jakiś cel? 

q) Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji 

jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość? 

r) Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 

użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki 

nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 

s) 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: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania 

jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie 

udzielić obecnie odpowiedzi. 

 

Pytanie 8. 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 200 000,00 PLN na jedno 
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i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. 

limitu akceptowalnego przez Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 9. 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: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania 

jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie 

udzielić obecnie odpowiedzi. 

 

Pytanie 10. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki 

przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich budynków. 

 

Pytanie 11. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki w złym stanie technicznym? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich budynków. 

 

Pytanie 12. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 

1996 roku? 

Jeżeli tak, prosimy o informację o związanych z ryzykiem szkodach.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było szkód powodziowych. 

 

Pytanie 13. Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi  

dopuszcza możliwość wprowadzenia  limitu odpowiedzialności  w wysokości 1 000 000,00 

PLN zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 14. Czy przedmiotem ubezpieczenia są  drogi i chodniki? Jeżeli tak to proszę o 

podanie wartości wartość dróg i chodników zgłoszonych do ubezpieczenia oraz 

wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 1 do SIWZ. 

 

Pytanie 15. Czy przedmiotem ubezpieczenia są mosty i kładki? Jeżeli tak to proszę o 

podanie wartości wartość i konstrukcja mostów i kładek oraz wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego 

akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 1 do SIWZ. 

 

Pytanie 16. Czy przedmiotem ubezpieczenia są linie napowietrzne? Jeżeli tak to proszę o 

podanie wartości linii napowietrznych zgłoszonych do ubezpieczenia i czy są to linie do 

1000 m od ubezpieczonych obiektów? Proszę o  wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
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wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 17. Czy Zamawiający w ubezpieczeniu OC obligatoryjnym – szkody z tytułu 

zarządzania infrastrukturą drogową dopuszcza możliwość zmniejszenia podlimitu do kwoty 

350 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 18. 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. 

 

Pytanie 19. Czy w ramach organizacji imprez Zamawiający przewiduje pokazy sztucznych 

ogni lub innych pokazów pirotechnicznych? W przypadku potrzeby włączenia 

odpowiedzialności za szkody podczas pokazu sztucznych ogni lub innych pokazów 

pirotechnicznych  prosimy o dopisanie : „pod warunkiem przeprowadzenia  w/w pokazów 

przez firmy profesjonalne zajmujące się organizacją w/w pokazów”. 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 20. Prosimy o potwierdzenie, iż Dom Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki 

DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia 

środków ochrony indywidualnej pracowników.  

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania 

jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie 

udzielić obecnie odpowiedzi. 

 

Pytanie 21. Prosimy o potwierdzenie, iż w Domu Pomocy Społecznej / Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego 

Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.  

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania 

jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie 

udzielić obecnie odpowiedzi. 

 

Pytanie 22. Prosimy o potwierdzenie, że Dom Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują 

na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach 

pandemicznych/epidemiologicznych.  

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania 

jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie 

udzielić obecnie odpowiedzi. 
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Pytanie 23. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na 

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób 

zakaźnych.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 24. Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za 

szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych związanych z COVID 19 i SARS 

COD2 jego pochodnymi, mutacjami. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 25. Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: 

Pozostałe choroby zakaźne są wyłączone z ochrony jeżeli powstały z winy umyślnej 

Ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 26. Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: 

Pozostałe choroby zakaźne są wyłączone z ochrony jeżeli  powstały w wyniku rażącego 

niedbalstwa.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 27. Prosimy o podanie łącznych sum ubezpieczenia dla każdego przedmiotu 

ubezpieczeniu  w danym ryzyku.  

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 13 do SIWZ. 

 

Pytanie 28. 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: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania 

jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie 

udzielić obecnie odpowiedzi. 

 

Pytanie 29. Proszę o wykaz planowanych remontów w  okresie najbliższych 3 lat, w jakim 

zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość. 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania 

jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie 

udzielić obecnie odpowiedzi. 
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Pytanie 30. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka 

zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje 

ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności  człowieka 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 31. Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych 

w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 29 z dnia 09.12.2020. 

 

Pytanie 32. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, namioty, szklarnie? 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie poniższych danych: 

- wartości mienia  

-rodzaj konstrukcji i związania z gruntem (przytwierdzenia do podłoża) -  

- rodzaj powłoki  

- co jest przechowywane i jaka jest tego wartość 

- jaki jest kąt nachylenia powierzchni dachu  

- jaka jest wytrzymałość  na obciążenie śniegiem- tzw. Obciążenie śniegowe 

- czy mienie jest ogrzewana w porze zimowej ? 

- czy mienie  jest wyposażona w instalacje elektryczną ? 

- wprowadzenia limitu odpowiedzialności oraz ograniczenia zakresu do flexy 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania 

jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie 

udzielić obecnie odpowiedzi. 

 

Pytanie 33. Odnośnie klauzuli składowania prosimy o informację czy wystąpiły szkody 

zalaniowe ze szczególnym uwzględnieniem zalań poniżej poziomu gruntu. 

Odpowiedź: Nie było takich szkód. 

 

Pytanie 34. Prosimy o wskazanie wartości mienia składowanego oraz o sposobie 

składowania.  

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania 

jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie 

udzielić obecnie odpowiedzi. 

 

Pytanie 35. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone  instalacje solarne/fotowoltaiczne? 

Jeżeli tak to proszę o dodatkowe informacje: 

a) podanie  max. sumy ubezpieczenia w jednej lokalizacji  

b) sposobu zamontowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich  

c) możliwość wprowadzenia limitu na ryzyko gradu i przepięcia w wysokości 50.000 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego max. limitu akceptowalnego przez 

Zamawiającego  

d) możliwość wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł  

e) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne 

(do produkcji prądu),  
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f) czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez 

specjalistyczną firmę,   

g) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu 

ostatnich 3 lat , opis szkód. 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania 

jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie 

udzielić obecnie odpowiedzi. 

 

Pytanie 36. Proszę o potwierdzenie że jeżeli OWU/warunki szczególne/klauzule  

wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 

ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do 

zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 37. W odniesieniu do kradzieży zwykłej prosimy o zgodę na obniżenie limitu do 

10.000 zł.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 38. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 11-12-2020 r. 

Odpowiedź: Termin został przesunięty zgodnie ze zmianami z dnia 04.12.2020.  

                                                              

Dot. Pakiet II Zamówienia – Ubezpieczenia Komunikacyjne 

 

Pytanie 39. Ust. 2 Ubezpieczenie Auto Casco  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem stopnia 

faktycznego zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do ogumienia, akumulatorów, 

elementów układu wydechowego? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 40. Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 

2017, 2018, 2019 z podziałem odrębnie na ryzyko OCppm oraz Auto Casco, prosimy o 

przesłanie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia za okres ostatnich 3 lat. 

Odpowiedź: W 2017- 75 pojazdów w tym 5 w AC, w 2018- 75 pojazdów w tym 5 w AC, 

w 2019- 79 pojazdów w tym 4 w AC. Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie 

zaświadczeń szkodowych- wszystkie szkody zostały wykazane w załączniku numer 11 

do SIWZ. 

 

Pytanie 41. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania składek minimalnych w 

zakresie Auto Casco – 200 PLN. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 42. Prosimy o zmianę: „zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego 

pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku 

Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel 

zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów 

i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody” 

 

Na: 

„zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez 

Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić 

do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty 

odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty 

poniesione z tytułu naprawy szkody” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 43. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pojazdów nowo włączanych do floty 

(niewymienionych w załączniku nr 12 do SIWZ) w trakcie trwania okresu realizacji 

Zamówienia ryzyko Assistance dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów osobowych oraz 

ciężarowych, których ładowność nie przekracza 2,5t. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 44. Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 1) 

organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane 

 

na: 1) organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane, z 

wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 45. Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 7) 

dowóz paliwa 

 

na: dowóz paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw, z 

wyłączeniem kosztów samego paliwa 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 46. Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance, Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 8) 

wymiana koła 

 

na: wymiana koła z zastrzeżeniem, że usługa nie obejmuje kosztów części i materiałów 

użytych do wymiany koła i kosztów naprawy ogumienia. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 47. Prosimy o potwierdzenie zakresu ochrony Autocasco: „Ochroną 

ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium RP oraz innych państw Europy z 

wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i 

Ukrainy” z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 48. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 11-12-2020 r. 

Odpowiedź: Termin został przesunięty zgodnie ze zmianami z dnia 04.12.2020. 

 

Dot. Pakiet I Zamówienia  

 

Pytanie 49.W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – pkt 1 (str. 6 z 35 Szczegółów 

warunków Zamówienia)  - Zakres ubezpieczenia:  Od wszelkich szkód materialnych 

polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek 

nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Prosimy o 

wprowadzenie  definicji o treści: Zakres ubezpieczenia:  Od wszelkich szkód 

materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu 

ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego 

przyczyny. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 3 z dnia 09.12.2020. 

 

Pytanie 50.W zakresie dobrowolnego ubezpieczenia NNW członków OSP prosimy o 

wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt. 7 Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitali  

z sumą ubezpieczenia 1.000 zł w związku z włączeniem do zakresu ochrony tożsamego 

świadczenia w postaci pobytu w szpitalu (80 zł za dzień). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 51.Prosimy o wprowadzenie następujących franszyz redukcyjnych: 

- dla ryzyka powodzi - 10% wartości szkody minimum 5.000 zł 

- dla instalacji  i urządzeń solarnych – 5% wartości szkody minimum 1.000 zł 

- dla budynków wyłączonych z eksploatacji, nie zamieszkałych lub wyłączonych z 

eksploatacji - 5% wartości szkody minimum 5.000 zł 

lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych franszyz: 

- dla ryzyka powodzi - 5% wartości szkody minimum 1.000 zł 

- dla instalacji  i urządzeń solarnych – 5% wartości szkody minimum 500 zł 

- dla budynków wyłączonych z eksploatacji, nie zamieszkałych lub wyłączonych z 

eksploatacji - 5% wartości szkody minimum 5.000 zł 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
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Pytanie 52. Prosimy o informację czy w trakcie okresu ubezpieczenia planowane są nowe 

inwestycje oraz czy planowane jest instalowanie instalacji solarnych.  

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi- „odpowiedzi na pytania 

jednostek Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny”. Pozostałe jednostki nie są w stanie 

udzielić obecnie odpowiedzi. 

 

Pytanie 53. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – zakres ubezpieczenia (pkt 1.1) 

– str. 6 z 35) –  w zakresie szkód powstałych w wyniku działania człowieka, tj. mi.in. 

niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę – prosimy o 

wprowadzenie limitu odpowiedzialności  w wysokości 200.000 zł lub innego 

akceptowalnego przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 54. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – zakres ubezpieczenia (pkt 1.4) 

– str. 6 z 35) – szkody w wyniku działania wody – dla szkód w wyniku działania mrozu, 

wilgoci i pary wodnej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 

100.000 zł lub innego akceptowalnego . 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 

zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Pytanie 55. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – zakres ubezpieczenia (pkt 1.7) 

– str. 6 z 35) – pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych - prosimy o wykreślenie „z 

tym szkody następcze”.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 56. W treści klauzuli nr 17 – Klauzula technologiczna prosimy o dokreślenie, że 

górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia dla danego przedmiotu.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 65 z dnia 09.12.2020. 

 

Pytanie 57. W treści klauzuli nr 9 – Klauzula wartości mienia oraz 10 – klauzula 

nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego według wartości księgowej brutto prosimy o 

wprowadzenie zapisu, że nie ma zastosowania dla budynków wyłączonych z eksploatacji, 

nie zamieszkałych lub wyłączonych z eksploatacji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 58. Dla klauzuli 10 – klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego według 

wartości księgowej brutto prosimy o  obniżenie limitu odpowiedzialności do 1.000.000 zł 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 42 z dnia 09.12.2020. 

 

Pytanie 59. Dla klauzuli 38 – klauzula kosztów poszukiwania przyczyny szkody prosimy o 

obniżenie limitu odpowiedzialności do 20.000 zł 
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Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 45 z dnia 09.12.2020. 

 

 

ZMIANY DO WCZEŚNIEJSZYCH ODPOWIEDZI: 
 

Zmianie ulegają odpowiedzi na dwa pytania z dnia 09.12.2020 z dokumentu F178 

Odpowiedź na pytania/zmiany do SIWZ II: 

 

 

Pytanie 35. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia  

w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym: 

- 2.000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej oraz klauzuli ubezpieczenia aktów 

terroryzmu 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą  

o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę w wysokości 1 000 zł. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

ZMIANA NA: 

 

Pytanie 35. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia  

w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym: 

- 2.000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej oraz klauzuli ubezpieczenia aktów 

terroryzmu 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą  

o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

Pytanie 53. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania 

zapisów SIWZ w zakresie definicji kradzieży zwykłej.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 

zapisów:  

„Ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w 

miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający 

widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w 

mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że 

Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu 

wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 
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a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 

inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 

b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego 

działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego 

pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym 

gospodarstwie domowym, 

c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez 

zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 

d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie 

później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – 

powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności 

Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. 

Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Franszyza redukcyjna: 500 zł w każdej szkodzie.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą  

o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowej treści, ale nie 

wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Zamawiający wyraża zgodę na 

wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

ZMIANA NA: 

 

Pytanie 53. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania 

zapisów SIWZ w zakresie definicji kradzieży zwykłej.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 

zapisów:  

„Ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w 

miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający 

widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w 

mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że 

Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu 

wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 

a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 

inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 

b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego 

działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego 

pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym 

gospodarstwie domowym, 

c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez 

zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 
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d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie 

później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – 

powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności 

Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. 

Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Franszyza redukcyjna: 500 zł w każdej szkodzie.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą  

o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowej treści i na 

wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Sebastian Pasternak 


