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Racibórz, dnia 03.12.2020 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
47-400 Racibórz 

ul. Adamczyka 10      

 

Dotyczy:  postępowanie przetargowe Nr PK/05/20 

 

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania Wykonawców. 

 

 

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia o kradzieży z 

włamaniem, rabunku i dewastacji, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: 

 

1. 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 

 

2. Prosimy o informację czy w skład ubezpieczonego mienia wchodzą magazyny. Jeżeli tak to jaka 

jest ich powierzchnia oraz wysokość składowania 

Odpowiedź: 

W skład ubezpieczonego mienia wchodzi magazyn części, o powierzchni ca. 100m2 i  

wysokość składowania 2m, magazyn stacji paliw o powierzchni ca. 100m2 i wysokości 

składowania 1m, oraz magazyn gazów technicznych o powierzchni ca. 20m2. 

 

3. 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. 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 

poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest 

każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków 

niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
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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. 

 

5.  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 

 

6. Prosimy o informację czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki 

pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich wartości, opis 

konstrukcji oraz przeznaczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się 

budynki pod nadzorem konserwatora zabytków. 

 

7. Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje znajdują się na terenach 

zagrożonych powodzią. 

Odpowiedź: 

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. 

 

8. Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 20 lat na terenach lokalizacji zgłoszonych do 

ubezpieczenia lub w ich sąsiedztwie wystąpiła powódź lub podtopienie. Jeżeli tak to proszę o 

wskazanie lokalizacji w których wystąpiła powódź, informację na temat wysokości poniesionych 

strat, czy były z tego tytułu wypłacone odszkodowania. 

Odpowiedź: 

W okresie ostatnich 20 lat na terenach lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia lub w ich 

sąsiedztwie nie wystąpiła powódź ani podtopienie 

 

9. Prosimy o informację, czy w okresie ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, 

przebudowa obiektów istniejących lub budowa nowych. Jeżeli tak to proszę o podanie rodzaju 

inwestycji,  szacowanej  wartości oraz terminu rozpoczęcia/ zakończenia jej realizacji  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie planuje inwestycji typu rozbudowa, przebudowa obiektów istniejących ani 

budowę nowych. 

 

10. Prosimy o możliwość wprowadzenie klauzuli kradzieży zwykłej o następującej treści: „Z 

zachowaniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że zakres 
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ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku rozszerza się o szkody w mieniu 

powstałe na skutek kradzieży zwykłej, przez co rozumie się kradzież bez śladów włamania i nie 

będącą efektem rabunku. 

Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada 

za szkody: 

− spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki 

spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi, 

− wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania 

umyślnego ubezpieczającego, 

− szkody w gotówce i jej substytutach. 

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” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli kradzieży zwykłej o treści 

postulowanej przez Wykonawcę. 

Treść Klauzuli kradzieży zwykłej została określona w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 

11. 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 

 

12. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego prosimy o akceptację zapisu„ 

Sumę ubezpieczenia stanowi:  

1) wartość odtworzeniowa albo wartość księgowa brutto na dzień zawarcia umowy – w 

odniesieniu do sprzętu elektronicznego, którego okres eksploatacji od dnia produkcji nie 

przekracza siedmiu lat 2) wartość rzeczywistą na dzień zawarcia umowy – w odniesieniu do 

sprzętu elektronicznego, którego okres eksploatacji od dnia produkcji przekracza siedem lat. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego 

została określona jako wartość początkowa / księgowa brutto. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż system obsługi parkometrów, który został zgłoszony 

do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego został uruchomiony w 

lutym 2020 roku. 

 

13. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie tam gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy 

rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wskazane w SIWZ limity/sumy odnoszą się do okresów 

rozliczeniowych (12 miesięczne okresy rozliczeniowe). 

14. W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych prosimy o potwierdzenie, że 

zabezpieczenia dot. wartości pieniężnych spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu 
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Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 

transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 

9 września 2010 r.) 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia dot. wartości pieniężnych spełniają wymogi 

określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 

2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 

przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 

(Dz. U. z dnia 9 września 2010 r.) 

 

15. Prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli kosztów naprawy zabezpieczeń w następującej 

treści: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli zostają 

dodatkowo objęte faktycznie poniesione przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego i 

udokumentowane koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń w miejscu 

ubezpieczenia, o ile powstały one w związku z kradzieżą z włamaniem.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli kosztów naprawy zabezpieczeń o 

treści postulowanej przez Wykonawcę 

 

16. Prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli automatycznego pokrycia o następującej treści. Z 

zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że:Wzrost majątku trwałego Klienta w okresie ubezpieczenia do 20% jego 

łącznej wartości zgłoszonej do ubezpieczenia, nie wymaga natychmiastowego zgłoszenia 

Ubezpieczycielowi w celu doubezpieczenia. Zgłoszenie winno nastąpić w terminie trzech 

miesięcy od daty wzrostu majątku trwałego. Na koniec każdego kwartału okresu ubezpieczenia 

nastąpi rozliczenie składki w relacji do wzrostu wartości majątku trwałego będącego 

przedmiotem ubezpieczenia. Okres konieczny do przeprowadzenia stosownego rozliczenia 

wynosi 14 dni od zakończenia każdego kwartału okresu ubezpieczenia, a rozliczenie dotyczyć 

będzie wartości majątku trwałego (sumy ubezpieczenia) z ostatniego dnia kwartału okresu 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia o treści 

postulowanej przez Wnioskodawcę 

 

17. Prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli współpracy o następującej treści. Z zachowaniem 

pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 

uzgodniły, że: 

1.  mowa Ubezpieczenia obejmuje okres 24 miesięcy od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2022 

      2. Umowy ubezpieczenia (polisy) wystawione zostają z okresami ubezpieczenia: 

a) w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 
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b) w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.01.2022  do dnia 31.12.2022 

3. W drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.01.2022 do dnia  31.12.2022 

obowiązywać będą warunki i stawki jak w pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z 

tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia nie 

przekroczy 30%. 

4. Przez szkodowość strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody 

zgłoszone w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia i rezerw na pozostałe szkody 

zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu 

należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za 

ten okres.  

5. Przy wskaźniku szkodowości wyższym niż 30%, InterRisk S.A. Vienna Insurance Group ma prawo 

renegocjować poziom stawek i innych warunków umowy w drugim roku trwania umowy 

ubezpieczenia 

6. Informacja o wskaźniku szkodowości zostanie przekazana przez InterRisk S.A Vienna Insurance 

Group w terminie co najmniej 30 dni przed zakończeniem pierwszego roku trwania umowy 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli współpracy o treści postulowanej 

przez Wykonawcę. 

 

18. Prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli reprezentantów o następującej treści: 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że:Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek 

rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego uważa się członków zarządu spółki, prokurentów, dyrektorów, właścicieli / 

wspólników oraz inne osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy 

prawa własności uprawnione są do zarządzania podmiotem gospodarczym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli reprezentantów o treści 

postulowanej przez Wykonawcę. 

 

19. Prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli  drobnych prac budowlano – montażowych o 

następującej treści: 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, 

że 

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe w związku z 

prowadzeniem drobnych robót budowlano montażowych w mieniu będącym: 

1) przedmiotem ubezpieczenia - do sum ubezpieczenia określonych w umowie 

ubezpieczenia, 

2) przedmiotem drobnych robót budowlano montażowych do limitu 50 000,00 PLN na 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że: 

prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów 
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władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano - montażowych w okresie 

ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 50 000,00 PLN , a pojedynczego kontraktu 50 00,00 PLN 

realizacja drobnych robót budowlano - montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji 

nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, 

drobne roboty budowlano - montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego 

w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli drobnych prac budowlano-

montażowych o treści postulowanej przez Wykonawcę.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż  nie planuje inwestycji typu rozbudowa, 

przebudowa obiektów istniejących ani budowę nowych. 

 

20. Prosimy o wykreślenie punktu 5.12 z SIWZ 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie punktu 5.12 Opisu Przedmiotu Zamówienia 

 

21. Prosimy o włączenie limitu na powódź w kwocie 1.000.000,00 PLN oraz franszyzę redukcyjną 

10% nie mniej niż 50.000,00 PLN. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu na powódź w wysokości 1.000.000,00 

PLN oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 50.000,00 PLN 

 

22. Prosimy o wyłączenie Ubezpieczenia pojazdów od ognia/pożaru i powodzi 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 

 

 

III. Postanowienia wspólne do części I i II. 

23. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia i definicje w dedykowanych  OWU Ubezpieczyciela nie 

uregulowane w SIWZ,  będą miały zastosowanie. 

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 

 

24. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 09.11.2020r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 09.12.2020 r. do godz.: 12:00. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 

ogłoszenia: 540530590-N-2020 z dnia 02.12.2020 r. 
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25. Prosimy o przesunięcie terminu składania na dzień 09.12.2020 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 09.12.2020 r. do godz.: 12:00. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 

ogłoszenia: 540530590-N-2020 z dnia 02.12.2020 r. 

 

26. Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli: 

 

„Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia (okresu 

rozliczeniowego), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie jeżeli 

szkodowość (łączna kwota odszkodowań i rezerw z tytułu zgłaszanych szkód) liczona od początku 

rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego) najpóźniej do dnia poprzedzającego 

upływ terminu uprawniającego do wypowiedzenia Umowy przekroczy: 

▪ w ubezpieczeniu mienia  – 50% 

▪ w ubezpieczeniu floty – 70% 

składki zarobionej brutto za roczny okres ubezpieczenia (okres rozliczeniowy), w którym 

obowiązywała umowa.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

27. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonym w SIWZ będą 

miały zastosowanie  ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na 

dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia. 

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 

 

28. Prosimy o informacje czy zakres ubezpieczenia OC, AR/PD i EEI jest analogiczny do 

obowiązującego? Jeżeli nie to prosimy o informację na czym polegają różnicę  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia nie jest analogiczny do obowiązującego. W 

zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, pojazdów od ognia i powodzi, ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych jest bardzo zbliżony do 

aktualnie obowiązującego. Wprowadzone w bieżącym postępowaniu zmiany obejmują między 

innymi : 

1) W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyka została wprowadzona klauzula kradzieży 

zwyklej 

2) Został dodany dodatkowy zakres ochrony obejmujący ubezpieczenie sprzętu 

elektronicznego w celu  ubezpieczenia Parkometrów 

3) W ubezpieczeniu OC działalności zostały wprowadzone dodatkowe zakresy: 
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OC najemcy ruchomości; Dla szkód powstałych w szybach, elementach oświetlenia 

pojazdów i na powierzchni lakierowanej – odpowiedzialność z limitem 25.000,00 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym 

 

29. Prosimy o informację czy klient użytkuje swoje mienie na terenie składowiska śmieci lub 

sortowni  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie użytkuje swojego mienia na terenie składowiska śmieci ani sortowni 

 

30. W zakresie ryzyk AR/PD, EEI i w odniesieniu do włączeń prosimy o potwierdzenie, że wszelkie 

skarżenia (w tym związane z COVID -19) inne niż na skutek zdarzenia losowego wymienionego 

w SIWZ są wyłączone z zakresu, jak również wszelkie przypadki późniejszych czynności związane 

z uprzątnięciem po szkodzie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wszelkie skarżenia (w tym związane z COVID -19) inne niż na 

skutek zdarzenia losowego wymienionego w SIWZ są wyłączone z zakresu. 

 

 

31. W zakresie ryzyk AR/PD, EEI prosimy o wprowadzenie następującej klauzuli: 

 

Klauzula Cyber 

 

Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje: 

 

„System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, 

aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt 

elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system 

komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej 

wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania 

danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w 

sieci lub kopie zapasowe, 

„Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów 

elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii 

komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) 

umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych, 

„Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, 

przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym, 

„Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, 

instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, 

zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania 

programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają 

zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby 

logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia 

usług”, 
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„Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są 

dostępne lub gdy sprzęt nie działa. 

  

Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, 

wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio 

na skutek: 

 

wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią 

komputerową, 

ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem 

komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi, 

dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub 

wykorzystywania, 

braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek 

danych elektronicznych, 

 

o ile jest to rezultat: 

 

(a)  nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, 

lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym, 

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji, 

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego, 

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu 

komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie 

spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę. 

  

Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i 

wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, 

w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w 

prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio 

jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 

2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak 

ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego 

zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności 

określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

  

 

Niezależnie od powyższego -  o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniowa zgodnie z  OWU i 

pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub 

urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co 

skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie 

lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia 

odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z 

niniejszą Umową stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty 

te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do 
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odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują 

one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet 

gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani 

skompilowane 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża na wprowadzenie w ofercie Klauzuli wyłączającej ryzyka cyber. 

 

32. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia: 

1) obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem 

ich wartości 

2) tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich 

wartości  

3) szklarnie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z 

podaniem ich wartości 

4) wodociągi i kanalizacje 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia wyżej wymienionych obiektów.  

 

33. 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. 

 

34. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym 

przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie budynków 

niespełniających powyższego warunku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki i ich instalacje 

są poddawane regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa. 

 

35. Prosimy o potwierdzenie, ze z przedmiotu ubezpieczenia są wyłączone następujące składniki 

mienia: sprzęt pływający, statki powietrzne (w tym drony)  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

36. Prosimy o informację czy klient zgłasza do ubezpieczenia PSZOK; kontenery/pojemniki na śmieci 

rozlokowane na terenie miasta? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia kontenery/pojemniki na śmieci które 

rozlokowane są na terenie miasta. 

 

37. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 12 prosimy o: 
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- określenie wartości PSZOK oraz o informację dotyczącą wartości, konstrukcji, dokumentacji 

fotograficznej 

- w odniesieniu do kontenerów/pojemników na śmieci prosimy o wyłączenie ryzyka 

dewastacji oraz kradzieży, lub o wprowadzenie limitu 10.000,00 PLN na jeden i wszystkie 

wypadki w okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia PSZOK 

 

38. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte osunięcia i zapadanie się 

ziemi z tytułu działalności człowieka, w przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o 

zlimitowanie odpowiedzialności do 500.000,- PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody spowodowane 

osunięciem się lub zapadaniem się ziemi, gdy są to szkody w rozumieniu ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze lub powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi. 

 

39. Prosimy o zlimitowanie szkód z pkt 5.9 (szkody powstałe w parkingach …) do kwoty 50.000,- 

PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz o podanie łącznej sumy 

ubezpieczenia  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w Załączniku nr 6 do SIWZ zamieścił pełny wykaz 

środków trwałych wraz z Wartością początkową Środka Trwałego. 

 

40. W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych 

prosimy o wyłączenie prac na które wymagane jest pozwolenie na budowę 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż  nie planuje inwestycji typu rozbudowa, 

przebudowa obiektów istniejących ani budowę nowych. 

 

 

41. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula sumy prewencyjnej odnosi się tylko do przedmiotu 

ubezpieczenia ubezpieczonego w systemie SS 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że klauzula sumy prewencyjnej odnosi się tylko do przedmiotu 

ubezpieczenia ubezpieczonego w systemie sum stałych. 

 

42. W odniesieniu do parkometrów prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wart. 

Szkody minimum 500 zł 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę w ubezpieczeniu parkometrów na wprowadzenie franszyzy 

redukcyjnej 5% wartości szkody min. 500 zł 
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43. W odniesieniu do parkometrów prosimy o zlimitowanie ryzyka wandalizmu do 50.000,00 zł na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz graffiti do limitu 5.000,00 zł na jeden i 

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

44.  W odniesieniu do ubezpieczenia pojazdów od ognia/pożaru i powodzi prosimy o określenie czy 

pojazdy mają wycenę rzeczoznawcy, lub o wskazanie na jakiej podstawie jest wyliczona suma 

ubezpieczenia  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż pojazdy zgłaszane do ubezpieczenia od ognia / pożaru i powodzi 

nie posiadają wyceny rzeczoznawcy. 

Wskazana suma ubezpieczenia stanowi oczekiwany limit odpowiedzialności 

ubezpieczyciela i została ustanowiona w systemie pierwszego ryzyka. 

Jednocześnie Zamawiający informuje. Iż łączna wartość początkowa środków trwałych w 

grupie 7 KŚT wynosi 11.062.513,66 zł 

 

45. W odniesieniu do ubezpieczenia pojazdów od ognia/pożaru i powodzi prosimy o wyłączenie 

szkód związanych z podpaleniem 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

w odniesieniu do OC 

 

46. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada, użytkuje, zarządza lub administruje 

wysypiskiem lub składowiskiem odpadów 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza że nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza ani nie administruje 

wysypiskiem lub składowiskiem odpadów  

 

47. Czy Zamawiający prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 

odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, 

utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem 

 

48. Czy ubezpieczeniem ma być objęta działalność polegająca na dostawie wody i odbiorze 

ścieków? Jeśli tak prosimy o podanie długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie prowadzi działalności polegającej na dostawie wody ani odbiorze 

ścieków. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

 

Wymagany zakres ubezpieczenia 

49. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody związane z 

przeniesieniem chorób zakaźnych w tym: HIV, BSE, TSE oraz vCJD. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wnioskowany zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód 

związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych w tym: HIV, BSE, TSE oraz vCJD. 

 

 

50. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pyt 19 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 

Compensa nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, 

chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub 

modyfikacją kodu genetycznego 

Odpowiedź:  

Odpowiedź nie jest wymagana z uwagi na pozytywną odpowiedź w pytaniu poprzednim 

 

51. Prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli: 

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje 

odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek inne 

kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z ( w tym obawą lub 

zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):  

• koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;  

• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy 

publicznej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli. 

 

52. Prosimy o potwierdzenie, że szkoda rzeczowa w wyniku utraty odnosi się tylko do mienia 

powierzonego 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza 

 

53. Prosimy o informację jakiego rodzaju produkt Zamawiający wprowadza do obrotu  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest producentem i nie wprowadza produktu do obrotu 

 

54. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie szkód środowiskowych Ubezpieczyciel nie odpowiada 

w zakresie niniejszej klauzuli za szkody, za które jej odpowiedzialność jest wyłączona za koszty 

usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w 

posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób w pieczy Ubezpieczonego, o ile nie było to celowe dla 

zmniejszenia szkód wyrządzonych osobom trzecim lub minimalizacji kosztów wymienionych 

powyżej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza 

 

55. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód spowodowanych 
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prowadzeniem lub posiadaniem sortowni lub składowiska odpadów; spowodowane 

gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż działalność objęta ubezpieczeniem została wskazana w SIWZ 

jako: Każdy rodzaj działalności zgodnie z KRS w tym  w szczególności: letnie i zimowe 

utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta, kompleksowe utrzymanie terenów 

zieleni miejskiej, komunikacja miejska, odbiór i transport odpadów komunalnych, 

administrowanie targowiskiem miejskim, prowadzenie schroniska dla bezdomnych 

zwierząt, naprawa pojazdów. Ponadto Zamawiający informuje, iż nie użytkuje swojego 

mienia na terenie składowiska śmieci ani sortowni 

 

 

56. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód regulowane 

przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu 

szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym; 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód regulowanych 

przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom w 

środowisku naturalnym. 

 

57. W zakresie szkód związanych z wibracją prosimy o potwierdzenie następującego zakresu 

 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy określonej 

w OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody rzeczowe i osobowe 

spowodowane powolnym działaniem wibracji, osunięciem się ziemi lub osiadaniem gruntu, 

powodujące: 

• częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego 

• oderwanie się części obiektu budowlanego 

 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 

• wszelkie szkody w mieniu, które nie zostało zinwentaryzowane przed rozpoczęciem 

prac budowlanych (wymóg sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej stanu 

obiektu). 

• szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż zakres ubezpieczenia w części dotyczącej odpowiedzialności 

cywilnej nie obejmuje szkód związanych z wibracją 

 

58. Prosimy o ograniczenie limitu dla przymiotu prac ładunkowych do 100.000,- PLN na jeden i 

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 
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w odniesieniu do klauzul 

 

59. w odniesieniu od klauzuli zniesienia zasady proporcji prosimy o jej wykreślenie i o 

wprowadzenie klauzuli leeway: Zasady proporcji nie stosuje się, gdy: 

1) mienie zostało ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko lub został określony limit 

odpowiedzialności 

Lub 

2) wartość ubezpieczonego mienia w dniu szkody nie przekracza 130% zadeklarowanej w polisie 

sumy ubezpieczenia 

Lub 

4) łączna wartość szkód w następstwie jednego zdarzenia szkodowego nie przekracza kwoty 

50.000 PLN 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

 

 

60. prośbę o podanie DMC wszystkich pojazdów ciężarowych (jak we wniosku z piątku) oraz 

dodatkowo o DMC przyczep oraz liczbę miejsc w autobusach. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał aktualizacji wykazu wszystkich pojazdów poprzez określenie DMC oraz 

wskazanie liczby miejsc w autobusach 

 

61. Proszę podać wartość pojazdów przeznaczonych do ubezpieczenia w ryzyku Autocasco: 

Zamiatarka Karcher oraz Mercedes. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w wartości pojazdów przeznaczonych do ubezpieczenia w ryzyku 

Autocasco zostały ujęte w Załączniku 3d do SIWZ oraz Formularzu Oferty. 

 

62. 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 SIWZ 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 

 

63. 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 
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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 

 

64. Prosimy o akceptację załączenia do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (I), Ubezpieczenie 

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (II)  oraz ubezpieczenia pojazdów od ognia /pożaru 

i powodzi (III)  

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 Ubezpieczyciel 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 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:  

Wyraża zgodę na załączenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia pojazdów od ognia / pożaru i powodzi 

zapisów wyłączających ryzyka cybernetyczne. 
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65. 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:  

Zamawiający nie posiada transformatorów w zgłaszanym mieniu. 

 

 

66.  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 powyższe.  

 

 

67. 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). 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza powyższe.  

 

 

68. 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 powyższe.  

 

69. 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: 
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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 

 

70.  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. 

 

71. 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 

 

  

72.  W odniesieniu do pkt. IV 9.3 OC pracodawcy za wypadki przy pracy prosimy o wykreślenie 

słowa ”prawnej”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

  

73. 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” 

 

74. 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 
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75. W odniesieniu do pkt. IV 9.7 OC za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne nie 

podlegające OC obowiązkowemu prosimy o dopisanie słów: „posiadaczy pojazdów 

mechanicznych”.  

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść pkt. IV 9.7, który otrzymuje brzmienie 

„OC za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne nie podlegające OC obowiązkowemu 

„posiadaczy pojazdów mechanicznych”.  

 

76. W odniesieniu do pkt. IV 9.12 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 

 

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

cywilny.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

 

78. Prosimy o potwierdzenie treści SIWZ, 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 

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. 

 

 

79. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 09.12.2020 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 09.12.2020 r. do godz.: 12:00. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 

ogłoszenia: 540530590-N-2020 z dnia 02.12.2020 r. 

 

80. Prosimy o modyfikację treści Klauzuli okolicznościowej 
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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 

 

 

81. Czy na terenie Miasta Racibórz jest wysypisko/składowisko śmieci? 
Odpowiedź: 
Na terenie miasta znajduje się wysypisko/składowisko śmieci prowadzone przez 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. z Tylmanowej i nie powiązane z 
Zamawiającym.  

 
82.  Od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu? 

Odpowiedź: 
PSZOK zlokalizowany jest w obecnym miejscu od roku. 

 
83. Czy PSZOK  spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach? 

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

84. Jak są magazynowane 

• odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie)? 

• odpady elektryczne i elektroniczne? 
Odpowiedź: 
- odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie) 
gromadzone są w osobnym pomieszczeniu - garaż blaszany 
- odpady elektryczne i elektroniczne gromadzone są w zamkniętej hali. 

 
85. Czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z 

Zamawiającym)? 
Odpowiedź: 
PSZOK nie jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego 

 
86. Czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do 

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

 
87. 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. 

 
 

88. Czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związane 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. 

 
89. Do odpowiedzi proszę dołączyć regulamin PSZOK. 

Odpowiedź: 
Zamawiający przekazuje regulamin PSZOK 

 

Informacja dodatkowa: 

W związku ze sprzedażą lub złomowaniem w ostatnim tygodniu listopada br. następujących 
pojazdów: 
- pozycja 11 samochód ciężarowy marka DFM, nr rej. SRC6TF5 
- pozycja 17 samochód specjalny marka Johnson, nr rej. brak 
- pozycja 20 przyczepa marka Brodway, nr rej. brak  
pojazdy te wycofujemy z ubezpieczenia. 
 
W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr Załącznik nr 3d do SIWZ oraz Załącznik nr 1 - 
Wzór Formularza oferty wraz Załącznikami 
 

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

                                                                                                                 
Bogdan Gawliczek 
 
 

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


