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       Wodzisław Śląski, dnia 17.11.2020r. 

 

 

„Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia 

komunikacyjne” przetarg nr 29/2020/DR 

 

ZAPYTANIE II 

 
Zadanie I:  

1. Prosimy o podanie wartości najdroższej lokalizacji – PML  
Odpowiedź: 
Najdroższa lokalizacja – PML to ul. Czyżowicka wartość około 56 000 000,00PLN. 
 
2. Prosimy o doprecyzowanie czy w skład Grupy II Budowle wchodzą sieci i przyłącza kanalizacyjne, 

przyłącza wodociągowe, drogi, chodniki, place itp. 
Odpowiedź 
W systemie pierwszego ryzyka w pozycji Grupa II są wszystkie sieci, przyłącza kanalizacyjne, przyłącza 
wodociągowe, natomiast w systemie sum stałych w pozycji Grupa II Budowle znajdują się  budowle, drogi, 
chodniki, place itp. 
 
3. 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 
W instalację solarną wyposażony jest tylko budynek socjalno-biurowy zlokalizowany przy ul. Marklowickiej 
15 w Wodzisławiu Śląskim. Zamawiający nie jest w stanie wyodrębnić wartości kwotowej instalacji solarnej. 
Wartość instalacji solarnej uwzględniona jest w wartości budynku. 
 

4. Prosimy o informację czy w skład ubezpieczonego mienia wchodzą magazyny. Jeżeli tak to jaka jest ich 

powierzchnia oraz wysokość składowania. 

Odpowiedź 

W skład ubezpieczenia wchodzą magazyny. Powierzchnia użytkowa 681 m
2
, wysokość składowania 2,5m 

 

5. 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 

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia mienia, o którym mowa w pytaniu nr 5. 

 

6. 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. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. 

 

7.  Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, są przechowywane materiały 

niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe. 

Odpowiedź 



 2 

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 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 

Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada budynków pod nadzorem konserwatora zabytków. 

 

9. Prosimy o doprecyzowanie zapisu w załączniku nr 1 Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt 11 zgodnie z 
poniższa treścią: „Ubezpieczenie we wszystkich rodzajach ubezpieczeń obejmuje swoim zasięgiem 
wszystkie lokalizacje Ubezpieczającego/Ubezpieczonego znajdujące się na terenie RP, w których 

prowadzona jest działalność i za które ponoszona jest odpowiedzialność”.  
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu w powyższej treści.  
 
10. 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 zgłosił do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. 
 
11. 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 
Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie planuje w okresie ubezpieczenia rozbudowy czy przebudowy 
istniejących budynków ani też budowy nowych.  
 
12. Prosimy w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk o wprowadzenie limitu na klauzulę 

automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 
5.000.000,00 PLN 

Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na klauzulę automatycznego pokrycia w wysokości 20% 
łącznej sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 10.000.000,00 PLN  
 
13. Prosimy w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk o wprowadzenie w klauzuli nowych lokali zacji 

limitu na jedną lokalizację w wysokości 5.000.000,00 PLN.  
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli nowych lokalizacji limit na jedną lokalizację  
w  wysokości 10 000 0000,00PLN 
 
14. Prosimy w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego o zmniejszenie limitu w klauzuli nr 38 – klauzuli 

przezornej sumy ubezpieczenia do wysokości 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego na zmniejszen ie limitu w klauzuli nr 38 
– klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do wysokości 200  000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia. 
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15. Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego wraz z rokiem produkcji i z podziałem na 
sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny. 

Odpowiedź 
Odpowiedź w załączniku nr 1 odpowiedzi do zapytania . 
 
16. Prosimy o wykreślenie z zakresu OC z tytułu szkód w środowisku: kosztów i następstw akcji 

ratowniczej, kosztów poniesione z tytułu zwiększonych opłat środowiskowych, związanych z nagłym 
zatruciem środowiska. 

Odpowiedź 
Zapisy zgodnie z SIWZ. 
 
17. Prosimy o potwierdzenie, że suma gwarancyjna wynosi 1 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w 

okresie ubezpieczenia, w tym podlimity dla: 

- OC za produkt w wysokości 1 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, 

 OC z tytułu szkód w środowisku w wysokości 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia. 

W przypadku gdy wskazane wyżej podlimity mają stanowić odrębne sumy gwarancyjne prosimy o 

zmianę treści opisu przedmiotu zamówienia jak wyżej (na jedną sumę gwarancyjną z podlimitami).  

Odpowiedź 

Zapisy zgodnie z SIWZ: 
Suma gwarancyjna wynosi 1 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, OC za 
produkt suma gwarancyjna 1 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, OC z 
tytułu szkód w środowisku suma gwarancyjna wysokości 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w 
okresie ubezpieczenia. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie jednaj sumy gwarancyjnej z podlimitami. 

 

18. Prosimy o akceptacje 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 InterRisk TU S.A. nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus  

W przypadku braku zgody na wysokość podlimitu prosimy o akceptację powyższego zapisu.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Natomiast zgadza się wprowadzenie poniższego 

wyłączenia: 

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód spowodowanych przez wirus COVID-19 ” 

 

19. Prosimy o wykreślenie w zakresie OC 18 Klauzula kosztów dodatkowych . 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
20. Prosimy w zakresie wnioskowanej działalności - prace projektowe - o wskazanie wartości przychodów z 

tej działalności za 2019, 2020r. i planowanych na 2021r. oraz rodzaju uprawnień posiadanych przez 
osoby wykonujących tego rodzaju czynności. Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla tej działalności w 
wysokości 200 000 PLN na jedne i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź; 
Przychody z działalności projektowej (dokumentacje i nadzory): 
2019 r. – 169 tys. zł; 
2020 r. (do października) – 155 tys. zł; 
2021 r. – brak planu ekonomiczno – finansowego. 

Pracownicy wykonujący prace projektowe posiadają uprawnienia do projektowania obiektów budowlanych 

lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi, takim jak:  sieci i instalacje 
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne. 
Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie podlimitu dla tej działalności.  
 
21. Prosimy o wskazanie obrotów osiągniętych za 2019 i 2020r. oraz planowanych na 2021r.  
Odpowiedź: 
Obroty – przychody ze sprzedaży: 
2019 r. – 56.494 tys. zł; 
2020 r.(do września) – 46.713 tys. zł; 
2021 r. – brak planu ekonomiczno – finansowego. 
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22. 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 
Zamawiający potwierdza. 
 
23. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia i definicje w dedykowanych  OWU Ubezpieczyciela nie 

uregulowane w SIWZ,  będą miały zastosowanie. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
 
24. Prosimy o przesunięcie terminu składania oferty do dnia 24.10.2020r.  
Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że termin złożenia ofert został przesunięty na dzień 26.11.2020r. godzina 9:30. W 

związku z powyższym otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2020r. o godzinie 10:00.  

 

 


