
Racibórz, dnia 09.12.2022r.

Dotyczy postępowania pn. :  „USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNENGO 
SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU” 

NUMER POSTĘPOWANIA PK/04/2022

Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu
47-400 Racibórz, ul. Kaspra Adamczyka 10,
NIP 639-00-01-529
REGON 272347744

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania Wykonawców.

1. Czy w zakresie ubezpieczeń obowiązują uregulowania OWU lub SWU Ubezpieczyciela (w
tym m.in. wskazane w OWU Ubezpieczyciela lub SWU definicje, wyłączenia, limity) o ile w
SWZ nie zostało to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych klauzul.

Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza,  iż  o  ile  o  ile  w  SIWZ  nie  zostało  to  uregulowane  na
podstawie definicji lub akceptowanych klauzul, obowiązują uregulowanie OWU lub
SWU Ubezpieczyciela

2. Prosimy o akceptację poniższej klauzuli do wszystkich rodzajów ubezpieczeń
KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY
Umowa  Ubezpieczenia  może  zostać  wypowiedziana  przez  Ubezpieczającego  lub
Ubezpieczyciela  za  
2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania,
przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które
uznaje się wyłącznie:
1)  Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek
ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2)  Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
3)  Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw
oraz  wypłaconych  odszkodowań  z  zawartych  ubezpieczeń   do  składki  zarobionej  (składka
przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za pierwsze
9 miesięcy pierwszego roku ochrony przekroczy 40%.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie Klauzuli Wypowiedzenia Umowy

3.  Prosimy  o  akceptację  załączenia  do  a)  ubezpieczenie  mienia  od  wszystkich  ryzyk,  b)
ubezpieczenie  sprzętu  elektronicznego  od  wszystkich  ryzyk,  c)  ubezpieczenie  pojazdów od
ognia i powodzi klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne” w treści:
„Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne”
Niezależnie  od  treści  jakichkolwiek  innych  postanowień  niniejszej  Polisy  lub  jakichkolwiek
klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiekolwiek
szkody  powstałe  
w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę,
powstałe  
z  jakiegokolwiek  powodu  (w  tym,  lecz  nie  wyłącznie,  spowodowanych  przez  wirusy
komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów
lub  innych  osób,  polegających  na  nieautoryzowanym  dostępie  lub  ingerencji  w  dane
elektroniczne)  oraz  wynikające  z  nich  jakiekolwiek  szkody  następcze,  w  tym,  lecz  nie
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wyłącznie,  fizyczne  szkody  w  ubezpieczonym  mieniu,  utratę  możliwości  użytkowania,
obniżenie  funkcjonalności,  utratę  zysku  będącą  następstwem  zakłócenia  bądź  przerwy  
w  działalności,  a  także  koszty  i  nakłady  dowolnego  rodzaju,  niezależnie  od  jakichkolwiek
innych  powodów  lub  zdarzeń,  które  przyczyniły  się  równocześnie  lub  w  dowolnej  innej
kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
-  dane  elektroniczne uważa  się  fakty,  koncepcje  i  informacje  w  formie  nadającej  się  do
komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych
urządzeń  do  przetwarzania  danych  lub  urządzeń  elektronicznie  sterowanych  i  obejmują
oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi
lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod
zawierający  szereg  nieautoryzowanych  instrukcji  wprowadzonych  w  złej  wierze  lub  kod,
programowy  bądź  inny,  który  rozpowszechnia  się  za  pomocą dowolnego  systemu  lub  sieci
komputerowej.  Wirusy  Komputerowe  obejmują  m.in.  „konie  trojańskie”,  „robaki”  i  „bomby
czasowe i logiczne”.”

Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  załączenie  do  a)  ubezpieczenie  mienia  od
wszystkich ryzyk, b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
c)  ubezpieczenie  pojazdów  od  ognia  i  powodzi  klauzuli   stosowanej  przez
Wykonawcę klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne

4.  Prosimy  o  akceptację  załączenia  do  a)  ubezpieczenie  mienia  od  wszystkich  ryzyk,  b)
ubezpieczenie  sprzętu  elektronicznego  od  wszystkich  ryzyk,  c)  ubezpieczenie  pojazdów od
ognia i powodzi klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne” w treści:
„KLAUZULA  WYŁĄCZENIA  CHORÓB  ZAKAŹNYCH”
1.  Z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  niniejszej
umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte
szkody  bezpośrednio  lub  pośrednio  spowodowane  przeniesieniem  chorób  zakaźnych,  przy
czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są
następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2.  W rozumieniu  niniejszej   klauzuli  choroba  zakaźna  oznacza  każdą  chorobę,  która  może
zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na
inny  organizm,  
w przypadku gdy:  
1)  substancja  lub  czynnik  zawiera,  ale  nie  wyłącznie,  wirus,  bakterię,  pasożyta  lub  inny
organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz  
2)  metoda  przenoszenia,  bezpośredniego  lub  pośredniego,  obejmuje  między  innymi
przenoszenie  drogą  powietrzną,  przenoszenie  płynów  ustrojowych,  przenoszenie  z  lub  na
dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami,
oraz
3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla
zdrowia  ludzkiego  lub  dobrobytu  ludzi  albo  mogą  powodować  lub  grozić  spowodowaniem
szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  załączenie  do  a)  ubezpieczenie  mienia  od
wszystkich ryzyk, b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
c)  ubezpieczenie  pojazdów  od  ognia  i  powodzi  klauzuli   stosowanej  przez
Wykonawcę klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych

5. Czy Klient posiada transformatory w zgłaszanym mieniu od ognia i innych żywiołów? Jeżeli
są starsze niż 45 lat prosimy o ich wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej w w/w zakresie.

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie posiada transformatorów w zgłaszanym mieniu.

6. Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w instalację
solarną  i  fotowoltaiczną.  Jeżeli  tak,  to  prosimy  o  udostępnienie  wykazu  budynków  wraz  z
podaniem  wartości  kwotowej  instalacji  solarnych,  w  którą  wyposażone  są  zgłoszone  do
ubezpieczenia budynki.

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada instalacji solarnych ani fotowoltaicznych

7. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki i budowle wyłączone
z  eksploatacji,  przeznaczone  do  rozbiórki,  budynki  i  budowle  oraz  lokale,  w  których
zaprzestano  prowadzenia  działalności,  mienie  w  złym  stanie  technicznym,  wyłączone  z
eksploatacji,  przeznaczone na złom/do utylizacji/do remontu. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie
ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza  że  do  ubezpieczenia  nie  zostały zgłoszone  budynki  i
budowle  wyłączone  z  eksploatacji,  przeznaczone  do  rozbiórki,  ani  budynki  i
budowle oraz lokale, w których zaprzestano prowadzenia działalności, ani mienie
w złym stanie technicznym, wyłączone z eksploatacji,  przeznaczone na złom/do
utylizacji/do remontu.

8. Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, są przechowywane
materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe.

Odpowiedź:
W  obiektach  zgłoszonych  do  ubezpieczenia  przechowywane  są  materiały
niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe:
- magazyn gazów technicznych – dwie butle zestaw tlen i acetylen
- budynek stacji paliw – 600 litrów oleju silnikowego
-  dwupłaszczowy  zbiornik  paliwowy  naziemny  –  max  10.000  litrów  oleju
napędowego

9. Prosimy o potwierdzenie czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w
związku  
z  ubezpieczeniem  odpowiedzialności  cywilnej,  jest  zabezpieczone  w  sposób  przewidziany
obowiązującymi  przepisami  aktów  prawnych  w  zakresie  ochrony  przeciwpożarowej,
w szczególności:
a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); 
b)  ustawą  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakimi  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  

 usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c)  rozporządzeniem  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 
instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, 
co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

10.  Prosimy  o  potwierdzenie  czy  stanowiska  pracy  spełniają  wymagania  dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy  w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w
sprawie  minimalnych  wymagań,  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  związanych  z
możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz.
931).
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Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza,  że  stanowiska  pracy  spełniają  wymagania  dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy  w środowisku pracy, w szczególności zapisane w
ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy,  związanych  z  możliwością  wystąpienia  w  miejscu  pracy  atmosfery
wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

11. Prosimy o potwierdzenie czy  obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z
przepisami  prawa  budowlanego  oraz  zgodnie  z  przepisami  prawa  podlegają  –  wraz  z
wykorzystywanymi instalacjami - regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub
dozorowi  technicznemu,  wykonywanym  przez  uprawnione  podmioty,  a  w  protokołach
z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 
instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, 
co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

 12. Prosimy o wykreślenie z klauzuli kosztów dodatkowych (7.8) zapisu „kosztami usunięcia 
zanieczyszczeń 
z powietrza, wody i gruntu (w tym koszty wymiany i rekultywacji)”, a w przypadku braku zgody 
Zamawiającego zastosowania podlimitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z  klauzuli  kosztów dodatkowych
(7.8)  zapisu „kosztami usunięcia  zanieczyszczeń z  powietrza,  wody i  gruntu (w
tym koszty wymiany i  rekultywacji)”  oraz wprowadzenie podlimitu w wysokości
100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym

13.  Proszę  o  wskazanie  wartości/rodzaju  mienia  ubezpieczanego  w  lokalizacji  Targowisko
Miejskie Racibórz ul. Plac Dominikański.

Odpowiedź:
Mienie na Targowisku Miejskim to budynki i budowle o wartości  3 849 980,00 zł  

14. Prosimy o informację dotyczącą  planowanych w okresie ubezpieczenia inwestycji wraz z
ich krótkim opisem, terminem realizacji i wartością. 

Odpowiedź:
Zamawiający  nie  planuje  inwestycji  typu  rozbudowa,  przebudowa  obiektów
istniejących ani budowę nowych.

15.  Prosimy  o  możliwość  wprowadzenia  w  PARKOMETRACH  franszyzy  redukcyjnej  w
wysokości 10% nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wprowadzenie  w  parkometrach  franszyzy
redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN

16. Prosimy o potwierdzenie,  że Klient  nie użytkuje swojego mienia na terenie sortowni,  nie
prowadzi sortowni śmieci. 

Odpowiedź:
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Zamawiający  nie  użytkuje  swojego  mienia  na  terenie  sortowni,  nie  prowadzi
sortowni śmieci.
Sytuacjami, w których mienie Zamawiającego znajduje się na terenie sortowni, są
przypadki  transportu odpadów komunalnych  z  Miasta  Racibórz  do  składowiska
odpadów. Wówczas na terenie sortowni znajdują się śmieciarki Zamawiającego

17. Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane.
Jeśli  nie  prosimy  o  wskazanie  tych  obiektów  oraz  ograniczenie  zakresu  ubezpieczenia  w
odniesieniu do tych budynków do FLEXY (ogień,  uderzenie pioruna,  wybuch,  upadek statku
powietrznego).

Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza  że  wszystkie  zgłoszone  do  ubezpieczenia  budynki  są
użytkowane.

18.  Prosimy  o  informację  czy  po  roku  1997  na  terenach  lokalizacji  zgłoszonych  do
ubezpieczenia lub w ich sąsiedztwie wystąpiła powódź?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza że po roku 1997 na terenach lokalizacji zgłoszonych do
ubezpieczenia  oraz  w  ich  sąsiedztwie  nie  wystąpiła  powódź.  Zgłoszone  do
ubezpieczenia lokalizacje nie znajdują się na terenach zagrożonych powodzią. W
2020 roku funkcjonalność osiągnął i został oddany do użytku zbiornik retencyjny
Racibórz Dolny, który chroni miasto przez powodzią.

19. W odniesieniu do pkt. IV.3  - Rodzaj szkód obejmowanych ochroną - prosimy o wykreślenie
części  zdania  pierwszego  w  brzmieniu:  „a  także  inne  następstwa  szkód  osobowych  i
rzeczowych”  oraz  części  zdania  drugiego  w brzmieniu:  „a  także  za inne  następstwa  szkód
osobowych i rzeczowych”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

20. W odniesieniu do pkt. IV 9.2 OC za szkody spowodowane w nieruchomościach, z których
Ubezpieczony  korzystał  na  podstawie  umowy  najmu,  dzierżawy,  użytkowania,  użyczenia,
przechowania, testowania prosimy o wykreślenie części zdania w brzmieniu: „lub innych umów
lub posiadał je bez tytułu prawnego oraz o nieuregulowanej sytuacji prawnej”.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie korzysta z nieruchomości bez tytułu
prawnego oraz o nieuregulowanej sytuacji prawnej

21.  W odniesieniu  do pkt.  IV 9.3 OC za szkody spowodowane w ruchomościach,  z których
Ubezpieczony  korzystał  na  podstawie  umowy  najmu,  dzierżawy,  użytkowania,  użyczenia,
przechowania, testowania prosimy o wykreślenie części zdania w brzmieniu: „lub innych umów
lub posiadał je bez tytułu prawnego oraz o nieuregulowanej sytuacji prawnej”

 Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie korzysta z nieruchomości bez tytułu
prawnego oraz o nieuregulowanej sytuacji prawnej

22. W odniesieniu do pkt. IV 9.4 OC pracodawcy za wypadki przy pracy prosimy o wykreślenie
słowa ”prawnej”.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

23. W odniesieniu do pkt. IV 9.4 co oznacza zapis: „za wypadki przy pracy – prawnej” ? 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje iż z pkt. IV 9.4 doszło to omyłki pisarskiej
Zapis ten otrzymuje brzmienie: „OC pracodawcy za wypadki przy pracy - 
odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej”

24.  W  odniesieniu  do  pkt.  IV  9.5  OC  za  szkody  wyrządzone  poszkodowanym  przez
podwykonawców Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, z zachowaniem prawa regresu, za które
ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony - tj. szkody wyrządzone przez osoby
(podmioty),  którym  Ubezpieczający/Ubezpieczony  powierzył  wykonanie  czynności  prawnych
lub  faktycznych,  prosimy  
o wykreślenie części zdania w brzmieniu: „bez względu na formę prawną zawartej umowy”. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

25. W odniesieniu do pkt.  IV 9.8 OC za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne nie
podlegające  OC  obowiązkowemu  prosimy  o  dopisanie  słów:  „posiadaczy  pojazdów
mechanicznych”. 

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść pkt. IV 9.8, który otrzymuje brzmienie
„OC  za  szkody  wyrządzone  przez  pojazdy  wolnobieżne  nie  podlegające  OC
obowiązkowemu „posiadaczy pojazdów mechanicznych”. 

26. W odniesieniu do pkt. IV 9.13 OC za szkody powstałe w następstwie działania urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych – prosimy o dopisanie w zakresie ubezpieczenia: 
(…)   obejmuje  szkody  powstałe  w  wyniku  cofnięcia  się  cieczy  z  systemów  wodno-
kanalizacyjnych, o ile odpowiedzialność będzie można przypisać ubezpieczonemu,
(…)  obejmuje  szkody  w  podziemnych  instalacjach  i  urządzeniach  elektrycznych,  wodno-
kanalizacyjnych,  gazowych  i  innych.  o  ile  odpowiedzialność  będzie  można  przypisać
ubezpieczonemu.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

27.  Prosimy  o  wykreślenie  Klauzuli  wypowiedzenia  umowy  (  IV.10.3)  -  kwestię  tę  reguluje
kodeks cywilny. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

28. Prosimy o potwierdzenie treści SWZ, że powstanie czystej straty finansowej zawarte w definicji
wypadku ubezpieczeniowego pkt. IV. ust.4 nie dotyczy wnioskowanego zakresu ubezpieczenia i
nie stanowi szkody objętej ochroną, w przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wskazanie limitu
odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia dla OC
za szkody mające postać czystych strat finansowych.   

Odpowiedź:
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Zamawiający  potwierdza,  że  powstanie  czystej  straty  finansowej  zawarte  w
definicji  wypadku ubezpieczeniowego pkt.  IV.  ust.4 nie dotyczy wnioskowanego
zakresu ubezpieczenia i nie stanowi szkody objętej ochroną. 
Jednocześnie  informuje,  strata  finansowa  rozumiana  jako  następstwo  szkody
osobowej lub rzeczowej winna zostać objęta ochroną ubezpieczeniową.

29. Prosimy o modyfikację treści Klauzuli okolicznościowej
Ubezpieczyciel  zobowiązany  jest  prowadzić  postępowanie  zmierzające  do  wyjaśnienia
okoliczności  związanych  ze  szkodą  (np.  ustalenie  przebiegu  zdarzenia,  ustalenie  osoby
sprawcy) i wypłacić należne
odszkodowanie  zgodnie  z  ogólnie  przyjętymi  zasadami,  bez  konieczności  oczekiwania  na
prawomocne postępowanie  kończące w sprawie  dotyczącej  szkody,  z  zastrzeżeniem że nie
jest prowadzone przeciwko Ubezpieczonemu.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

30.  Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia dla mienia „zapasy materiałowe w magazynie wg
cen nabycia
W systemie na sumy stałe lub sumy zmienne. 

Odpowiedź:
Zapasy  materiałowe  w  magazynie  wg  cen  nabycia  nie  przekraczają  kwoty
200.000,00 zł
Zapasy materiałowe zgłoszone zostały do ubezpieczenia w systemie sum stałych

31. W odniesieniu do zgłoszonej działalności  transport autobusowy pasażerski – prosimy o 
doprecyzowanie w jakim zakresie Klient oczekuje ochrony. 

Odpowiedź:
W zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług przewozowych, w 
szczególności w pełnym zakresie odpowiedzialności wobec pasażerów z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania usług przewozowych.

32. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 15.12.2022 r.

Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  przesunięcie  terminu  składania  ofert  do  dnia
15.12.2022 do godz. 12.00

33. Wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 16.12.2022r.

Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  przesunięcie  terminu  składania  ofert  do  dnia
15.12.2022 do godz. 12.00

34. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje składowiskiem 
odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to ile jest miejsc, jaka jest ich powierzchnia, 
czy jest to czynne miejsce (np. wysypisko) oraz czy składowane są tam odpady 
niebezpieczne? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada / nie zarządza / nie administruje składowiskiem 
odpadów. 
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35. Prosimy o dodatkowe informacje dot. PSZOK
a) od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu

Odpowiedź:
PSZOK w obecnym miejscu funkcjonuje od 19.10.2022r.

b) czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach

Odpowiedź:
Tak, PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach.

c) jak są magazynowego: odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, 
leki, tonery drukarskie oraz odpady elektryczne i elektroniczne?        

Odpowiedź:
Odpady niebezpieczne są magazynowane w pojemnikach i kontenerach 
przystosowanych do odpadów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ustawy o 
odpadach.

d) czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego 
kapitałowo z Zamawiającym)           

Odpowiedź:
PSZOK nie jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego

                                                                        
e) czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do 

posiadania ubezpieczenie OC?   
                                      
Odpowiedź:
PSZOK nie jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego
                                   

f) czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń 
nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego?    

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia w części dotyczącej ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej został określony w SIWZ jako:
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Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z
faktycznie prowadzoną działalnością (statutową) lub posiadanym, użytkowanym,
czy  też  administrowanym  mieniem ubezpieczający/ubezpieczony  w  następstwie
czynu  niedozwolonego  (odpowiedzialność  deliktowa)  i/lub  niewykonania  bądź
nienależytego  wykonania  zobowiązania  (odpowiedzialność  kontraktowa)  będzie
zobowiązany,  w myśl  przepisów prawa,  do  naprawienia  szkody osobowej  bądź
szkody  rzeczowej  wyrządzonej  osobie  trzeciej  z  włączeniem odpowiedzialności
cywilnej za produkt / wykonaną usługę.
Zakres ubezpieczenia  obejmuje również odpowiedzialność cywilną deliktową za
szkody  związane  z  posiadaniem  mienia  i  wykonywaniem  zadań  użyteczności
publicznej.
Rodzaj szkód obejmowanych ochroną:
Szkody  osobowe  i  rzeczowe  oraz  utracone  korzyści,  a  także  inne  następstwa
szkód  osobowych  i  rzeczowych.  Zakres  ubezpieczenia  obejmuje
odpowiedzialność  za  straty  rzeczywiste  oraz  utracone  korzyści,  jakie
poszkodowany mógłby osiągnąć,  gdyby mu szkody nie wyrządzono,  a także za
inne następstwa szkód osobowych i rzeczowych, jak również obowiązek zapłaty
zadośćuczynienia.

g) czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, 
utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z odzyskiwaniem, utylizowaniem, 
spalaniem odpadów ani jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

36 Prosimy o informację czy Zamawiający posiada/ zarządza/administruje sortownią śmieci, 
zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się 
termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada / nie zarządza / nie administruje sortownią śmieci, 
zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci.

37. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie 
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na 
wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z 
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 
przetwarzaniem. 

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia od wszystkich ryzyk nie 
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na 
wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności 
związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub 
jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem za wyjątkiem mienia zgłoszonego do 
ubezpieczenia składającego się na PSZOK. Rodzaj mienia zgłoszonego do 
ubezpieczenia w ramach PSZOK został określony w SWZ

36.Prosimy o informację czy Zamawiający posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy 
tego typy mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich 
lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji 
przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk 
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podstawowych FLEXA z max. limitem 100 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym 
akceptowalnym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:
Tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia, gdyż Zamawiający nie 
posiada nie zarządza ani nie administruje pustostanami.

37. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami w 
złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typy mienie zostało zgłoszone do 
ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum 
ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia 
zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50 
000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź;
Zamawiający nie posiada, nie zarządza, ani nie administruje budynkami w złym 
lub awaryjnym stanie technicznym. Zamawiający potwierdza że do ubezpieczenia 
nie zostały zgłoszone tego typu mienie.

38. Prosimy o informację w kwestii PML (przedmiot, suma ubezpieczenia, podmiot i 
lokalizacja/ jednostka adresowa).
 

Odpowiedź:
W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający zgłosił do 
ubezpieczenia mienie znajdujące się w poniższych

Lokalizacja Suma ubezpieczenia
Ul. Adamczyka 10, Racibórz 7.905.510,00 zł w tym PSZOK Suma 

ubezpieczenia 3 170 100,42

Ul. Komunalna 9, Racibórz

Pl. Targowy, Racibórz

Targowisko Miejskie Racibórz ul.  Plac 
Dominikański

3 849 980,00 zł

39. Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) 
występowały powodzie lub lokalne podtopienia w latach 1997-2022? Prosimy o wskazanie 
tych lokalizacji, informację o wysokości poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego 
tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości. 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż terenie zakładu w roku 1997 został dotknięty powodzią.
Na dzień dzisiejszy – z  uwagi  na upływ czasu – Zamawiający nie jest  w stanie
podać poniesionych wówczas strat.
Jednocześnie  Zamawiający  potwierdza  że  po  roku  1997  na  terenach  lokalizacji
zgłoszonych  do  ubezpieczenia  oraz  w  ich  sąsiedztwie  nie  wystąpiła  powódź.
Zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje nie znajdują się na terenach zagrożonych
powodzią.  W  2020  roku  funkcjonalność  osiągnął  i  został  oddany  do  użytku
zbiornik retencyjny Racibórz Dolny, który chroni miasto przez powodzią.

40. Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) 
występuje ryzyko osuwisk? 

Odpowiedź:
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Zamawiający informuje, że na terenie gdzie znajduję wskazane do ubezpieczenia 
lokalizacje (mienie) nie występuję ryzyko osuwisk.

41. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia linie przesyłowe/dystrybucyjne? Jeśli tak 
prosimy o wprowadzenie zapisu, że dot. wyłącznie linii przesyłowych znajdujących się w 
odległości nie większej niż 1000 m od obiektu objętego ochroną.

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wykaz środków trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia
został ujęty w załączniku numer 6 do SWZ.
W wykazie mienią mogą znaleźć się elementy sieci elektroenergetycznej 
stanowiące całość funkcjonalną zakładu, jednakże Zamawiający potwierdza, iż nie
znajdują się one w odległości większej niż 200 m od obiektu objętego ochroną.

42. Proszę o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia namioty lub budynki z 
płyty warstwowej?

Odpowiedź:
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia namiotów lub budynków z płyty 
warstwowej.

             Prezes Zarządu  
                                                                                                PK Sp. z o.o. w Raciborzu
                                                                                                               

                               
Bogdan Gawliczek

                                                                                                        ...........................................
.......
                                                                                                            Podpis Zamawiającego 
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