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Przetarg nr 38/2017 – pn.  „Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe 
wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne” 

 

 

 

        Wodzisław Śląski, dnia  07.12.2017r. 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi  

 

 

 

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 
1. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli warunki ubezpieczenia opisane w  SIWZ, dla poszczególnych 

rodzajów ubezpieczeń nie precyzują istotnych kwestii związanych z ubezpieczeniem, wówczas 

stosuje się zapisy z ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela dla  poszczególnych 

rodzajów ubezpieczeń.  

Odpowiedź: 
Tak, potwierdzamy 

 

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

uregulowane w SIWZ,  będą miały zastosowanie. 

Odpowiedź: 
Tak, potwierdzamy 

 

3. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 13.12.2017r. do godz. 10;30  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że termin złożenia ofert został przesunięty na dzień 14.12.2017r. godzina 

10:00. W związku z powyższym otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2017r. o godzinie 10:30.  

 

Zadanie I:  

1. Prosimy o podanie wartości najdroższej lokalizacji – PML  

Odpowiedź: 
Wartość najdroższej lokalizacji (PML) wynosi około 10 mln zł.  

 

2. Prosimy o udostępnienie wykazu budynków i budowli  wraz z informacją o roku budowy, konstrukcji  

budynków oraz informacji na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciw kradzieżowych. 

Odpowiedź: 
Wykaz budynków wraz z informacją nt. roku budowy, ich konstrukcji oraz materiałów użytych do ich 

budowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Pytań i Odpowiedzi. Informacja o zabezpieczeniach – 

z uwagi na ich poufny charakter - znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

 

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

zagrożonych powodzią. 

Odpowiedź: 
Lokalizacje zgłodzone do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zagrożonych powodzią.  
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4. Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 20 lat na terenach lokalizacji zgłoszonych do 

ubezpieczenia lub w ich sąsiedztwie wystąpiła powódź lub podtopienie.  

Odpowiedź: 
 Nie odnotowano żadnych szkód z ryzyka powodzi. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki i budowle 

przeznaczone do rozbiórki, budynki i budowle oraz lokale, w których zaprzestano prowadzenia 

działalności, a także obiekty typu namioty, tunele foliowe  wraz ze znajdującym się w nim mieniem, 

mienie w złym stanie technicznym, wyłączone z eksploatacji, przeznaczone na złom/do utylizacji/do 

remontu. 

Odpowiedź: 
Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia mienia o którym mowa w pytaniu. 

 

6. W związku z klauzulą mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o udostępnienie wykazu 

budynków nieużytkowanych zawierający następujące informacje adres, wartość, rok budowy, 

przeznaczenie, konstrukcja, stan techniczny oraz 

a) czy są ogrodzone, dozorowane?, jeśli tak to w jaki sposób? 

b) jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP? 

c) czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje? 

d) czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?  

e) czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków? 

f) od kiedy klient jest w posiadaniu budynku nieużytkowanego? 

g) Jakie jest otoczenie budynku nieużytkowanego? 

h) Co klient zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi? Czy jest określony jakiś cel?  

i) Czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki 

Odpowiedź: 
Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada mienia o którym mowa w pytaniu. 

 

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, nie są przechowywane 

materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe. 

Odpowiedź: 
Zamawiający na potrzeby prowadzonej działalności posiada na terenach warsztatów paliwa, smary, 

rozpuszczalniki itp. Ponadto na Oczyszczalni Ścieków Karkoszka II znajdują się Wydzielone Komory 

Fermentacyjne (2 szt.), wypełnione osadem. Dodatkowo obiektem zgłoszonym do ubezpieczenia 

jest zbiornik biogazu o pojemności 800 m3, wypełniony biogazem. Na Oczyszczalni Ścieków 

Karkoszka II i Rydułtowy znajdują się też zbiorniki oleju opałowego. 

 

8. Prosimy o określenie  całkowitej wartości mienia należącego do Zmawiającego wchodzącego w 

skład „Grupa II wszystkie sieci wodn – kan, przyłącza wodociągowe, drogi, chodniki, place itp. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zawartą w załączniku nr 9 do SIWZ informacją wartość mienia wchodzącego w skład 
Grupy II to około 370 mln zł. 
 

9. W zakresie OC – wnioskujemy o zmianę zakresu ubezpieczenia z OC z tytułu szkód w środowisku 

w tym koszty i następstwa akcji ratowniczej, koszty poniesione z tytułu zwiększonych opłat 
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środowiskowych, związane z nagłym zatruciem środowiska na OC z tytułu szkód w środowisku w 

tym koszty i następstwa akcji ratowniczej. 

Odpowiedź: 
Zastosowanie  zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty. 

 

Zadanie II: 

I. 

pkt 2.Ubezpieczenie Auto Casco w związku z ruchem i postojem pojazdów.  

 

Ppkt a) Zakres ubezpieczenia -  zmianę zapisu , na :  

 

ALL RISKS z dopuszczalnymi wyłączeniami: 

1) powstałe podczas prowadzenia pojazdu przez Ubezpieczonego, osobę zamieszkałą z nim we wspólnym 

gospodarstwie domowym lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu: 

a) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub 

b) pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub  środków zastępczych w rozumieniu 

przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku 

ubezpieczeniowego; 

2) powstałe podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego, osobę zamieszkałą z nim we wspólnym 

gospodarstwie domowym lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu bez wymaganych prawem kraju 

zajścia wypadku ubezpieczeniowego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, chyba że nie 

miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego; 

 

3) powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez Ubezpieczonego, osobę 

zamieszkałą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobę uprawnioną do korzystania  pojazdem, 

chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;  

 

4) powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego 

dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu 

obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, chyba że niedopełnienie 

tych obowiązków nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;  

 

5) powstałe podczas używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe wskutek 

niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku 

ubezpieczeniowego; 

 

6) kradzieżowe, jeżeli po opuszczeniu pojazdu przez Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do korzystania 

z pojazdu: 

a) pozostawiono w pojeździe dokumenty pojazdu lub kluczyki, karty kodowe lub sterowniki umożliwiające 

otwarcie lub uruchomienie pojazdu, 

b) nie zabezpieczono poza pojazdem dokumentów pojazdu, kluczyków, kart kodowych lub sterowników 

umożliwiających otwarcie lub uruchomienie 

pojazdu, 

c) nie zabezpieczono pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich 

określonych w umowie ubezpieczenia urządzeń przeciw kradzieżowych, chyba że nie miało to wpływu na 

powstanie wypadku ubezpieczeniowego; wyłączenie nie ma zastosowania, jeżeli szkoda kradzieżowa 

powstała z użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego użycia przemocy lub dokonana została poprzez 

doprowadzenie Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania 

z pojazdu do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 
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7) polegające na poniesieniu kosztów wymiany kluczyków, kart kodowych lub sterowników umożliwiających 

otwarcie lub uruchomienie pojazdu lub innego urządzenia umożliwiającego odblokowanie zabezpieczeń 

przeciw kradzieżowych, chyba że koszty te zostały poniesione w związku ze szkodą kradzieżową;  

 

8) polegające na przywłaszczeniu pojazdu; 

 

10) polegające na zajęciu pojazdu, jego konfiskacie, nacjonalizacji lub rekwizycji, które nastąpiły na mocy 

aktu prawnego lub decyzji podjętej przez sądy lub władze administracyjne; 

 

9) polegające na korozji, utlenieniu, zawilgoceniu lub pleśni;  

 

10) powstałe w pojazdach stanowiących własność innej osoby niż wymieniona w umowie jako właściciel 

pojazdu, z wyjątkiem przypadku, gdy własność pojazdu przeszła z leasingodawcy na dotychczasowego 

posiadacza pojazdu będącego leasingobiorcą; 

 

11) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały wskutek działania osób 

trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem  innych części pojazdu objętym 

ochroną ubezpieczeniową; 

 

12) polegające na utracie materiałów eksploatacyjnych, chyba że utrata lub konieczność wymiany albo 

uzupełnienia takich materiałów spowodowana była wypadkiem ubezpieczeniowym, za który Ubezpieczyciel  

ponosi odpowiedzialność; 

 

13) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu mieszalnika betonomieszarki na skutek zastygnięcia 

przewożonej substancji; 

 

14) powstałe wskutek strajków, zamieszek, działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, sabotażu lub 

aktów terroru; 

 

15) powstałe wskutek działania promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na 

źródło jego pochodzenia, a w szczególności pochodzącego z paliwa jądrowego lub jakichkolwiek odpadów 

promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej; 

 

16) powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczonego pojazdu odpadami 

w rozumieniu ustawy o odpadach albo zanieczyszczeniami w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska, 

emitowanymi do otoczenia; 

 

17) eksploatacyjne. 

2. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie. 

W razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie się nie należy, chyba że wypłata odszkodowania odpowiada 

w danych okolicznościach względom słuszności. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

Odpowiedź: 
Ad ppkt 1 Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty. 

Ad ppkt 2 Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty. 
Ad ppkt 3 Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty. 
Ad ppkt 4 Zamawiający wyraża zgodę, zastrzegając jednocześnie zachowanie klauzuli badań technicznych. 
Ad ppkt 5 Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty. 
Ad ppkt 6 Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty. 
Ad ppkt 7 Zamawiający nie wyraża zgody. 
Ad ppkt 8 Zapisy zgodnie z SIWZ. 
Ad ppkt 10 Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty. 
Ad ppkt 9 Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty. 

Ad ppkt 10 Zapisy zgodnie z SIWZ. 
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Ad ppkt 11 Zapisy zgodnie z SIWZ. 
Ad ppkt 12 Zapisy zgodnie z SWWZ.. 

Ad ppkt 13 Zapisy zgodnie z SIWZ. 
Ad ppkt 14 Zapisy zgodnie z SIWZ.. 
Ad ppkt 15 Zapisy zgodnie z SIWZ. 
Ad ppkt 16 Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty. 

Ad ppkt 17 Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści: 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w częściach, które podlegają wymianie 
zgodnie z  zaleceniami producenta lub procesie naturalnego zużycia. 

Ad pkt 2 Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

II. 

Zmianę treści klauzuli zgłoszenia szkód, na zapis : 

Klauzula zgłoszenia szkód: 

Zamawiający ma obowiązek i możliwość zgłoszenia szkody w ciągu 4 dni roboczych od powstania szkody 

lub powzięcia o niej informacji, z wyłączeniem szkód kradzieżowych, w przypadku których obowiązuje 

okres  48h na zgłoszenie szkody, chyba ,że  OWU zezwalają na późniejsze zgłoszenie. 

Odpowiedź: 

Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 

III. 

Zasady likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania – korekta zapisów w poniższych punktach : 

 

Pkt.a – zmiana zapisu treści na poniższą :  

Kalkulacja lub kosztorys z ustalonym zakresem prac (naprawa, wymiana) i wyceną będą dostarczone do 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego najpóźniej w ciągu 96 godzin od zgłoszenia szkody lub, jeśli koniec tego 

terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy w następnym dniu roboczym..  

Pkt.b – zmiana zapisu treści na poniższą : 

Koszt robocizny będzie liczony wg. średnich stawek z autoryzowanych serwisów z zastrzeżeniem, że : 

stawkę za roboczogodzinę ustala Ubezpieczyciel w oparciu o średnie ceny usług stosowane przez warsztaty 

działające na terenie miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub  

posiadacza pojazdu będącego kredytobiorcą lub leasingobiorcą; 

 

Pkt.d – usunięcie zapisu 

 

Pkt.e – usunięcie zapisu 

 

Pkt.g – zmiana zapisu treści na poniższą : 

Po wypłacie odszkodowania szkody częściowej Ubezpieczyciel automatycznie uzupełni sumę ubezpieczenia 

do aktualnej wartości rynkowej pojazdu i wystawi stosowny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający 

uzupełnienie sumy ubezpieczenia; Składka za doubezpieczenie (z uwzględnieniem klauzuli niezmienności 

stawek) będzie naliczana według zasady pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, 

przyjmując za rok 365 dni. Ubezpieczyciel ponosi wszelkie konsekwencje z  tytułu nie wykonania 

powyższego zapisu (np.: brak sumy ubezpieczenia przy następnej szkodzie).  

Uzupełnienie sumy ubezpieczenia nastąpi na wniosek Zamawiającego lub reprezentu jącego go Pośrednika. 

Odpowiedź: 

Ad pkt a) Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty. 

Ad pkt b) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści: 
Koszt robocizny będzie liczony wg.średnich stawek z autoryzowanych serwisów i warsztatów 

na terenie prowadzonej działalności Zamawiającego. 
Ad pkt d) Zamawiający nie wyraża zgody. 

Ad pkt e) Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Ad pkt g) Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 

IV.  

pkt. 5 Dodatkowe postanowienia do wszystkich punktów : 1,2,3,4:  

Pkt.1 – usunięcie zapisu 

Pkt.3 – zmiana treści zapisu , na :  

Zamawiający zastrzega możliwość zakupu pojazdów o maksymalnej  wartości jednostkowej :  

- 500.000,00 zł – dla pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 3,5 tony,  

- 1.000.000,00 zł – dla pojazdów pozostałych. 

W przypadku przekroczenia powyższych wartości Ubezpieczyciel przedstawi indywidualną ofertę na 

ubezpieczenie nowo zakupionego pojazdu. 

Odpowiedź: 
Ad pkt 1 Zamawiający nie wyraża zgody. 

Ad pkt 3 Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty. 

 

V. Klauzula niezmienności stawek – prosimy o doprecyzowanie iż nowo zakupione pojazdy ubezpieczone z 

zachowaniem stawek z oferty przetargowej o ile nie przekroczą poniższych wartości :  

- 500.000,00 zł – dla pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 3,5 tony,  

- 1.000.000,00 zł – dla pojazdów pozostałych. 

W przypadku przekroczenia powyższych wartości Ubezpieczyciel przedstawi indywidualną ofertę na 

ubezpieczenie nowo zakupionego pojazdu. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

VI.  

Prosimy o przesłanie aktualnego – nie starszego niż 30 dni zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń 

komunikacyjnych.  

Odpowiedź: 

Aktualna szkodowość w załączniku nr 2 do niniejszych Pytań i Odpowiedzi. 

 
 
 

1. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 

ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że 

Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia  w przedmiotowym SIWZ . 

Odpowiedź: 
Tak, potwierdzamy.  

 

2. Czy zamawiający   w przypadku  zgłoszenia   do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC  pojazdu 
o wartości jednostkowej powyżej 900 000  zł ( Sumy ubezpieczenia)  wyraża zgodę na  
renegocjację  stawki określonej w załączniku  - formularza cenowego. dla tego typu pojazdu. 

 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
3. Prosimy  o potwierdzenie iż interpretacją  dopuszczalnego wyłączenia  zakresu AC 

„Wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczonego” jest  wyłączenie z odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela również szkód: 

„wyrządzonych umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, 

Ubezpieczonego lub osobę upoważnioną do kierowania pojazdem, chyba że w razie rażącego 

niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom 

słuszności 
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oraz wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym  

gospodarstwie domowym” 

w przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie ich do listy  dopuszczalnych wyłączeń  

 

4. Wnosimy o uzupełnienie dopuszczalnych wyłączeń zakresu Auto Casco za które 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczonym 

pojeździe. Prosimy o odniesienie się do każdego punktu oddzielnie  

a) w czasie ruchu pojazdu, gdy nie posiadał on ważnego badania technicznego, nie był 

zarejestrowany bądź nie był dopuszczony do ruchu lub był niesprawny technicznie, o 

ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, a w odniesieniu do tego pojazdu 

istniał wymóg dokonywania okresowych badań technicznych oraz wymóg rejestracji  

b) w chwili kradzieży  wyposażenia podstawowego lub dodatkowego lub jego części, 

pojazd nie był zabezpieczony w sposób przewidziany  w jego konstrukcji tj:  

zamontowane urządzenia zabezpieczające  pojazd przed kradzieżą były niezałączone  

o ile prawidłowe działanie urządzenia wymagało jego wcześniejszego uruchomienia, 

jak również nie zabezpieczono z należytą starannością, poza pojazdem, kluczyków 

lub dokumentów pojazdu, lub urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, o 

ile miało to wpływ na powstanie szkody 

c) powstałe przed odzyskaniem pojazdu, który został odnaleziony po kradzieży, 

zaistniałej w okolicznościach wyłączających odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

d) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały 

jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu (np. felgi), 

objętych ubezpieczeniem, 

e) w przypadku szkód dotyczących elementów pojazdu, jego wyposażenia, zabudowy, 

znajdujących się w chwili zajścia zdarzenia poza pojazdem, 

 
Odpowiedź: 

ad a) Zamawiający nie wyraża zgody. 

ad b) Zamawiający nie wyraża zgody. 

ad c) Zamawiający nie wyraża zgody. 

ad d) Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty. 

ad e) Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty. 

 

 

5. Prosimy o zmianę  treści dopuszczalnego wyłączenia odpowiedzialności zakresu AC  

Proponowana treść zmiany 

Powstałe w skutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów, aktów 

terrorystycznych, a także w pojazdach czynnie  uczestniczących w akcjach protestacyjnych, 

blokadach dróg 
 
Odpowiedź: 

Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

6. Prosimy o potwierdzenie iż  Ubezpieczenie  Assistance dotyczy wyłącznie pojazdów 

wykazanych do ubezpieczenia wraz z ryzykiem Auto Casco 

Odpowiedź: 

Tak, potwierdzamy. 

 
7. W odniesieniu do Ubezpieczenia Assistance prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku braku 

możliwości realizacji usługi assistance  zamawiający dopuszcza możliwość  obsługi 
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wymaganego zakresu w ramach ryzyka AC w postaci zwrotu udokumentowanych kosztów 

związanych z wymaganym  zakresem.  

Prosimy o wprowadzenie limit odpowiedzialności na jeden pojazd w 12 miesięcznym okresie 

ubezpieczenia 5 000 PLN lub innego akceptowalnego 
 

Odpowiedź: 

Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty. 


