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Katowice, dn. 19.04.2019 r. 

 

Do wszystkich wykonawców 

 

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści 
SIWZ (zapytania z dnia 18.04.2019 r. i 19.04.2019 r.) oraz zmiana treści 
SIWZ i ogłoszenia. 
 
 
Dotyczy:  WT-I.2370.8.2019  

Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 
Zamawiającego”. 

 
 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na podstawie art. 38 ust 2 i 4 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), informuje, że w ramach 
prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść 
przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.  
 
Pytanie 1: 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 30.04.2019r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert zostaje 
przesunięty na dzień 26.04.2019 r. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż 
wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia 
przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 
maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na 
podstawie umowy o pracę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w kontekście art. 29 
ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych nie został wprowadzony do SIWZ. 
 
Pytanie 3: 
Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu 
stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź jak wyżej. 
 
Pytanie 4: 
W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację: 
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich 
ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie istotnych różnic 
b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana 
szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych 
do ubezpieczenia lokalizacjach? 
c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W 
przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że: 
a) w okresie ostatnich trzech lat nie posiadał ubezpieczenia szyb od stłuczenia; 
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b) podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje i uwzględnia wszystkie 
szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia 
lokalizacjach; 

c) zakres ochrony był analogiczny do opisanego w SIWZ; w ryzyku OC dodano nowe rozszerzenia, w 
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dodano ubezpieczenie telefonów 
komórkowych i tabletów na pierwsze ryzyko, w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
dodano ubezpieczenie nakładów adaptacyjne osób trzecich w lokalach mieszkalnych/użytkowych oraz 
niskocenne składniki majątku na pierwsze ryzyko. 

 
Pytanie 5: 
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie 
do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub 
przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono 
wprost inaczej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 6: 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są 
limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 7: 
Prosimy o informację, czy w okresie realizacji zamówienia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji obiekty 
budowlane.  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie ich jednostkowych 
sum ubezpieczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji obiekty budowlane wchodzące w skład strażnicy KM PSP w 
Bytomiu (342 231,16 zł) i przekazać je podmiotowi zewnętrznemu po zakończeniu budowy nowej siedziby 
komendy (Planowane oddanie nowego obiektu do eksploatacji druga połowa 2020r.).  
 
Pytanie 8: 
Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów 
nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Pytanie 9: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są 
regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym 
protokołami; 
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z 
określeniem przyczyny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 10: 
Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu 
technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zwierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne 
sformułowania o podobnym charakterze mające charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów. 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji: którego obiektu dotyczą, jakie 
jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać). 
Odpowiedź: 
Protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów nie zwierają uwag 
warunkujących użytkowanie obiektów. 
 
Pytanie 11: 
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Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są 
zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; 
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z 
określeniem przyczyny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 12: 
Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej 
wartości. 
Odpowiedź:  
PML to ul. Leszczyńska 43, 43-300 Bielsko-Biała, wartość 33 000 000 zł. 
 
Pytanie 13: 
Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację 
zagrożone powodzią?  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w 
których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wśród zgłoszonych lokalizacji posiada jedną zagrożona powodzią - 47-400 Racibórz 
ul. Reymonta 8. W 1997 wystąpiła szkoda – faktury za wykonany remont opiewały na kwotę ok. 64 000 zł. 
 
Pytanie 14: 
Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, 
zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty 
(roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze 
studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną 
ubezpieczeniową). 
Odpowiedź: 

Data Szkody Opis szkody  Wypłata  

2011-07-01 zalanie pomieszczeń, pęknięcia ścian i sufitów, ubytki dachówek w 
następstwie intensywnych opadów deszczu      3 656,84 zł  

2013-06-11 uszkodzenie szyb w oknach i bramach, pokrycia dachowego, głośnika, 
zalanie pomieszczeń wskutek ulewy z gradobiciem         554,46 zł  

2013-07-10 uszkodzenie sprzętu elektronicznego w wyniku przepięcia oraz  
wykładziny w wyniku zalania pomieszczenia na skutek awarii kanalizacji    12 648,22 zł  

2015-02-16 zalanie pomieszczeń wskutek awarii instalacji wody uzytkowej 
(rozszczenienie rury)      3 464,85 zł  

2016-02-02 zalanie pomieszczenia teletechnicznego w wyniku uszkodzenia głowicy 
zaworu baterii prysznicowej      1 206,83 zł  

2016-10-09 Zalanie sufitów i ścian w trzech pokojach służbowych, kuchni, łazience i 
ubikacji na poddaszu wskutek intensywnego opadu deszczu      6 601,41 zł  

     28 132,61 zł  
 

 
Pytanie 15: 
Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych mają być drogi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych nie mają być drogi 
publiczne. 
 
Pytanie 16: 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe, w celu oceny ekspozycji na ryzyko, prosimy o podanie 
całkowitej ich długości oraz wartości. 
Odpowiedź: 
Nie dotyczy. 
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Pytanie 17: 
Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ  poprzez zmianę wartości budynków mieszkalnych starszych niż 50 lat 
na wartość "rzeczywistą". 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 18: 
Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego 
Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z 
podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej 
realizacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w trakcie jest realizacja inwestycji Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu. Zadanie: 
„Budowa strażnicy KM PSP w Bytomiu przy ulicy Łużyckiej”. Wartość inwestycji (ogółem brutto) wg. 
„Programu inwestycji” – 27 147 600 zł. Planowane oddanie obiektu do eksploatacji druga połowa 2020r. 
 
Pytanie 19: 
W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że transport wartości 
pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 
07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu 
zastępującego przywołane rozporządzenie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 20: 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o potwierdzenie, że środki trwałe 
zadeklarowane do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko to środki trwałe nie wykazane do 
ubezpieczenia w systemie na sumy stałe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 21: 
Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ 
poprzez wykreślenie klauzuli z ochrony ubezpieczeniowej lub przeniesienie do rejestru klauzul fakultatywnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 22: 
Wnosimy o zmianę treści klauzuli likwidacyjne dotyczącej środków trwałych w następujący sposób: zmiana 
ostatniego zdania klauzuli na następujące: "W przypadku nie odtwarzania przedmiotu ubezpieczenia wypłata 
odszkodowania następuje wg wartości rzeczywistej tego przedmiotu." 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 23: 
Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają 
zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz, że klauzula nie dotyczy ryzyk 
wcześniej nie obejmowanych ochroną. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 24: 
Odnośnie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o dopisanie: „Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za szkody w w/w mieniu pod warunkiem, że: 
1)  maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,  
2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i 
gotowe do użycia, 
3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, 
inne ciecze oraz para. 



5 
 

4) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 25: 
Klauzula zalaniowa – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód „w przypadku gdy do szkody doszło w 
związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu remontów 
zaleconych w protokole po ww. przeglądzie.” 
Odszkodowanie wypłacane przez Ubezpieczyciela nie powinno pełnić funkcji funduszu remontowego 
Zamawiającego. Koszty powinny być pokrywane w ramach kosztów działalności Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 26: 
Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul 
fakultatywnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 27: 
Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 28: 
Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek wadliwego wykonania robót, w 
tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 29: 
Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek prac budowlanych 
naruszających stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku/budowli. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 30: 
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 SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 31: 
Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie – 
a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 32: 
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez 
Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 33: 
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Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności 
za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 34: 
Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia 
będą pokrywane w granicy sumy gwarancyjnej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 35: 
W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) 
prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę 
profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 36: 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej 
nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych,  lotniczych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 37: 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - 
w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, 
motorowodnych,  lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka 
uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i 
życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i 
snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, 
speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo 
górskie), le parkur, kitesurfing. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 38: 
Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie 
której umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 39: 
Prosimy o potwierdzenie, ,że ochrona nie obejmuje szkód na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 40: 
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach czystych strat finansowych - pkt „4.4” Ubezpieczyciel nie odpowiada 
również za szkody:  
1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego, 
2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez 
Ubezpieczonego, 
3) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki; 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 41: 
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Prosimy o wprowadzenie limitu dla odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące 
skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji 
administracyjnej przez jednostkę Skarbu Państwa. - pkt „4.22” w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 42: 
W związku z zapisem pkt. 4.20 SIWZ, proszę o wskazanie przykładów sytuacji, w których Ubezpieczony pełni 
funkcję inwestora lub inwestora zastępczego i w związku z tym ponosi odpowiedzialność za uchybienia przy 
organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że ochrona winna obejmować odpowiedzialność inwestora za szkody wyrządzone 
osobom trzecim w związku z organizowaniem procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy - Prawo 
budowlane. 
 
Pytanie 43: 
Prosimy o przeniesienie całego ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z naruszeniem 
przepisów o ochronie danych osobowych, do katalogu postanowień/klauzul fakultatywnych, w tym wykreślenie 
z zakresu obligatoryjnego zapisu  „odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego zgodnie z art. 448 kc w związku 
z art. 23 i 24 kc  z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych - limit odpowiedzialności 100 
000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”. pkt. „4.19”  
W przypadku braku zgody nie będzie możliwości złożenia oferty 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC punktu 4.19. 
 
Pytanie 44: 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC nie obejmuje kradzieży mienia z pojazdu i pojazdu  - pkt „4.18” 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 45: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o osobie fizycznej = dotyczy to osoby nieprowadzącej 
działalności gospodarczej (np. pkt „4.14”). 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 46: 
Odnośnie pkt. „4.7”– prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy dróg publicznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 47: 
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną będą objęte szkody w wartościach pieniężnych wyłącznie w sytuacji ich 
przechowywania zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona 
wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 48: 
Prosimy o podanie szkodowości również za rok 2015. 
Odpowiedź: 

Ryzyko Data Szkody Opis szkody Wypłata 
Mienie od ognia i 
innych zdarzeń 

2015-01-19 
uszkodzenie bramy garażowej wskutek uderzenia 

pojazdu 
3 884,83 zł 

Mienie od ognia i 
innych zdarzeń 

2015-02-16 
zalanie pomieszczeń wskutek awarii instalacji 

wody użytkowej (rozszczelnienie rury) 
3 464,85 zł 

Mienie od ognia i 
innych zdarzeń 

2015-03-02 
uszkodzenie słupka bramy wjazdowej przez 

nieznanego sprawcę 
275,00 zł 
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Mienie od ognia i 
innych zdarzeń 

2015-03-19 
uszkodzenie  szlabanu wjazdowego na terenie KM 

PSP wskutek uderzenia pojazdu osobowego  
spowodowanego przez nieznanego sprawcę 

1 838,85 zł 

Elektronika 2015-03-31 
uszkodzenie zestawu urządzeń radiowych 
radiostacji bazowej wskutek wyładowania 

atmosferycznego 
5 873,25 zł 

Mienie od ognia i 
innych zdarzeń 

2015-07-07 
uszkodzenie mienia (telefon komórkowy) wskutek 

upadku i przejechania przez  pojazd 
886,60 zł 

Mienie od ognia i 
innych zdarzeń 

2015-07-09 
uszkodzenie dwóch kamer monitoringu, anteny 

bazowej oraz część ogrodzenia wskutek 
wyładowań atmosferycznych 

3 491,91 zł 

Mienie od ognia i 
innych zdarzeń 

2015-07-09 
uszkodzenie podsypki nawierzchni sztucznej 

murawy wskutek zalania boiska wodami 
opadowymi 

2 538,00 zł 

Mienie od ognia i 
innych zdarzeń 

2015-08-04 uszkodzenie urządzeń wskutek uderzenia pioruna 1 023,24 zł 

Mienie od ognia i 
innych zdarzeń 

2015-09-16 
uszkodzenie bramy garażowej w trakcie wjazdu 

pojazdu służbowego do garażu 
3 884,83 zł 

Mienie od ognia i 
innych zdarzeń 

2015-09-23 
uszkodzenie bramy wjazdowej i tynków akrylowych 

wskutek uderzenia przez pojazd strażacki 
2 396,04 zł 

Mienie od ognia i 
innych zdarzeń 

2015-10-08 
uszkodzenie 2 szt. lamp ostrzegawczych 

diodowych wskutek najechania przez nieznanego 
sprawcę podczas zabezpieczania terenu akcji 

216,00 zł 

Mienie od ognia i 
innych zdarzeń 

2015-12-19 
uszkodzenie elewacji ściany frontowej budynku 

strażnicy JGR Knurów wskutek graffiti 
1 515,85 zł 

Mienie od ognia i 
innych zdarzeń 

2015-12-22 
uszkodzenie bramy garażowej  podczas wyjazdu 

samochodu ratowniczego 
2 049,18 zł 

Mienie od ognia i 
innych zdarzeń 

2016-01-28 
uszkodzenie segmentowej bramy garażowej w 

wyniku kolizji z zamykającej się bramy z pojazdem 
specjalnym 

6 027,00 zł 

Mienie od ognia i 
innych zdarzeń 

2016-02-02 
zalanie pomieszczenia teletechnicznego w wyniku 
uszkodzenia głowicy zaworu baterii prysznicowej 

1 206,83 zł 

       40 572,26 zł  
 
 
Pytanie 49: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosowne do aktualnego  przeznaczenia . 
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z 
określeniem  ich przyczyny . 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 50: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są 
regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa  co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi 
protokołami 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 51: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia 
przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami . 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 52: 
Prosimy o potwierdzenie , że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W 
przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z 
określeniem ich przyczyny 
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Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 53: 
Prosimy o potwierdzenie , że do ubezpieczenia nie zostały wskazane budynki  przeznaczone do rozbiórki . 
W przeciwnym wypadku, prosimy o wskazanie ich lokalizacji i informację dotyczącą sposobu ich 
zabezpieczenia Czy zostały wyłączone z nich wszelkiego rodzaju media takie jak : woda , gaz , prąd itd. 
Czy są całodobowo dozorowane , jaka jest suma ubezpieczenia tych budynków . 
Wnioskujemy o wyłączenie  o budynków przeznaczonych do rozbiórki z ochrony ubezpieczeniowej . 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 54: 
Prosimy o informację czy w ubezpieczonych lokalizacjach w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź , lub 
lokalne podtopienia . 
Jeżeli tak  to proszę o wskazanie lokalizacji w których wystąpiła , informację na temat wysokości poniesionych     
W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o informację , czy Zamawiający podjął działania mające na celu 
zapobieżeniu podobnym zdarzeniom w przyszłości i jaka była wysokość poniesionych w wyniku tego   
zdarzenia strat . 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wśród zgłoszonych lokalizacji posiada jedną zagrożona powodzią - 47-400 Racibórz 
ul. Reymonta 8. W 1997 wystąpiła szkoda – faktury za wykonany remont opiewały na kwotę ok. 64 000 zł. 
 
Pytanie 55: 
Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego 
Zamówienia  , które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem   określonym w SIWZ z 
podaniem rodzaju inwestycji , szacowanej wartości inwestycji  oraz terminu rozpoczęcia /ukończenia jej 
realizacji . 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w trakcie jest realizacja inwestycji Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu. Zadanie: 
„Budowa strażnicy KM PSP w Bytomiu przy ulicy Łużyckiej”. Wartość inwestycji (ogółem brutto) wg. 
„Programu inwestycji” – 27 147 600 zł. Planowane oddanie obiektu do eksploatacji druga połowa 2020r. 
 
Pytanie 56: 
Prosimy o informację , czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem . Jeżeli tak to prosimy 
o podanie wartości tych obiektów , konstrukcję  i ich lokalizację. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie posiada obiektów nietrwale związanych z gruntem. 
 
Pytanie 57: 
Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i akceptację 
poniższego zapisu : 
„ Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem , że : 
- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 
- realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku  
- nie dotyczy remontu dachu 
– prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, 
których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie” . 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 58: 
KL. szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód  w wysokości 20 000,00 zł 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 59: 
Kl. miejsca ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie zapisu , iż ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż 
w nowych lokalizacjach i lokalizacjach w których będzie znajdować się mienie ruchome zabezpieczenia 
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przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami  i będą spełniać wymogi bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 60: 
Kl. ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ora franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż  
500 ,- 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 61: 
Kl. ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji- prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie zapisu iż : 
- obiekt powinien być ogrodzony i oświetlony w porze nocnej 
- sprzęt i instalacje p-poż są sprawne i utrzymane  w gotowości do użycia 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 62: 
Kl .transportowania -prosimy o włączenie do klauzuli poniższych zapisów : 
Klauzula postojowa  
a) Postój środka transportu podczas przewozu dozwolony jest wyłącznie na parkingach strzeżonych lub w 
miejscach zwyczajowo do tego przyjętych  
b) Postój środka transportu w okolicznościach i miejscach innych niż wskazane w pkt.2 niniejszej klauzuli 
możliwy jest wyłącznie w sytuacji, gdy wynika on co najmniej z jednej z następujących okoliczności: 
- Wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportu  
- Z awarii eksploatacyjnej pojazdu  
- Przekazania ładunku w miejscu dostawy, tj. u odbiorcy  
- Koniecznego postoju wraz z ładunkiem wynikającego z konieczności tankowania lub skorzystania z toalety na 
stacji paliw lub załatwienia formalności finansowych związanych z transportem.  
- Koniecznego postoju wynikającego z ograniczeń dotyczących czasu pracy kierowców. 
- Podczas każdego postoju, niezależnie od jego miejsca i przyczyny, Ubezpieczający obowiązany jest do 
maksymalnego, możliwego wdanej sytuacji zabezpieczenia środka transportu oraz przewożonego ładunku, 
przez co rozumie się:  
-  Pozostawienie pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym  
i dopuszczonym  odpowiednimi przepisami.  
- dokładne zamknięcie pojazdu w sposób uniemożliwiający dostęp do wnętrza osobom trzecim  
- . zastosowanie wszelkich zainstalowanych w pojeździe elektronicznych  
i mechanicznych systemów zabezpieczeń przeciw kradzieżowych.  
c) Ciężar dowodu okoliczności wskazanych w pkt; a i b  spoczywa na Ubezpieczającym.  
d). Postój środka przewozu wraz z ładunkiem w innych okolicznościach niż to wskazano, w pkt a, b oraz c nie 
jest objęty ochroną ubezpieczeniową na mocy niniejszej umowy,  
Użyte w niniejszej klauzuli pojęcia oznaczają:  
- Postój pojazdu - każde unieruchomienie pojazdu, które nie wynika  
z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż jedną minutę.  
Awaria eksploatacyjna pojazdu - każde uszkodzenie środka transportu i/lub jego wyposażenia, 
uniemożliwiające dowiezienie ładunku tj. przesyłki towarowej, do miejsca przeznaczenia i/łub w stanie, W 
jakim ładunek został nadany do przewozu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 63: 
Kl. katastrofy budowlana – prosimy  o zmianę zapisów SIWZ I wprowadzenie zapisu , iż  
Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w : 
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach 
konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych  
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 64: 
Kl. likwidacyjna – dotycząca środków trwałych – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i potwierdzenie , że w 
przypadku nieodtworzenia środka trwałego wypłata nastąpi według wartości rzeczywistej . 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 65: 
KL. wypowiedzenia umowy – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i dopisanie wyłączenia  
- zmiana umowy reasekuracyjnej wykonawcy 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 66: 
Kl. przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie -prosimy o potwierdzenie , że klauzula nie dotyczy limitów i 
sum w systemie PR . 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 67: 
Ryzyko zapadania się /osuwania ziemi – prosimy o potwierdzenie , że wyłączona są szkody  spowodowane 
działalnością człowieka . 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 68: 
Prosimy o informację , czy do ubezpieczenia zostały wskazane eksponaty , zbiory muzealne . Jeżeli tak to 
proszę o podanie ich wartości i w jakim systemie oraz na jaką wartość ubezpieczeniową zostało wskazane w/w 
mienie . 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały wskazane eksponaty ani zbiory muzealne. 
 
Pytanie 69: 
Prosimy o wykreślenie zapisu  par 13  punkt 3 Istotnych Postanowień Umowy – część I zamówienia tj zmiana 
wysokości składki  lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej  i ubezpieczeniach zawartych w 
systemie na pierwsze ryzyko  w wyniku podwyższenia sumy gwarancyjnej  i zmiany limitów odpowiedzialności 
. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi SIWZ zapisami klauzuli  warunków i taryf  . 
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie , że  zmiana wysokości składki  lub raty 
składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej  i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze 
ryzyko  w wyniku podwyższenia sumy gwarancyjnej  i zmiany limitów odpowiedzialności będzie wymagała 
każdorazowo zgody Ubezpieczyciela 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 70: 
Prosimy o podanie lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia wraz z podaniem jej wartości 
Odpowiedź: 
PML to ul. Leszczyńska 43, 43-300 Bielsko-Biała, wartość 33 000 000 zł. 
 
Pytanie 71: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje i 
nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez  związanych  ze sportami motorowymi , motoro- 
wodnymi i lotniczymi , sportami ekstremalnymi . 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 72: 
W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych,  prosimy  o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje 
poniższe wyłączenia: 
- spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego 
zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);  
- spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);  
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-  powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, 
kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu; 
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, 
leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju 
płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;  
- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i 
licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;  
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub 
gwarancji;  
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub 
podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych; 
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;  
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;  
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, 
transmisji danych;  
- związane ze stosunkiem pracy;  
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej; 
-  będące następstwem naruszenia dóbr osobistych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
Pytanie 73: 
KL. czystych strat finansowych prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wykreślenie zapisu dotyczącego objęcia 
ochroną czystych strat finansowych  wynikających z utratą  wartości  albo zmniejszenia wartości  rzeczy 
ruchomej , nieruchomości  przedsiębiorstwa  lub gospodarstwa rolnego . 
W przypadku braku zgody na powyższe proszę o zgodę na wprowadzenie podlimitu na w/w ryzyko w 
wysokości 50 000,- zł 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu. 
 
Pytanie 74: 
Prosimy o potwierdzenie , że wskazane w SIWZ koszty dodatkowe tj: 
-koszty działań podjętych podjętych przez Ubezpieczającego po wystąpieniu wypadków w celu zapobieżenia 
szkodzie 
-koszty wynagrodzenia rzeczoznawców 
-koszty obrony sądowej  
mieszczą się w ramach Sumy Gwarancyjnej  . Jeżeli nie to prosimy o akceptację limitu w wysokości 50 000,- 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia . 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 75: 
Odpowiedzialność za czyste straty będące wynikiem wydania , lub braku wydania aktu normatywnego , 
prawomocnego orzeczenia lub decyzji  – prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 250 000,-  zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia . 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 76: 
Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
ustawowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 77: 
Prosimy o potwierdzenie , że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU OC 
działaności wykonawcy  . 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 78: 
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Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000,-  na OC wyrządzone w 
związku z pełnieniem funkcji inwestora i inwestora zastępczego 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 79: 
Prosimy o potwierdzenie , że zakres ochrony nie będzie obejmował świadczeń medycznych . 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 80: 
Prosimy o wprowadzenie podlimitu w OC za szkody w mieniu pracowników  lub ich osób bliskich , lub innych 
osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w wysokości w tym pojazdów mechanicznych w 
wysokości 200 000,00 zł 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 81: 
Prosimy o zgodę na wprowadzenie kl. IT o poniżej treści 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:    
utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, 
programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego 
uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników 
tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania,  
nieprawidłowego działaniu sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów 
(chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia. 
Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, 
kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych 
układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje 
niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 82: 
Prosimy o potwierdzenie , że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie wyłączenia 
zawarte w OWU sprzętu elektronicznego wykonawcy . 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 83: 
Prosimy o zgodę na franszyzę w wysokości 10% nie mniej niż 300,00 zł w ubezpieczeniu sprzętu przenośnego 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 84: 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia  25.04.2019 r 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert zostaje 
przesunięty na dzień 26.04.2019 r. 
 
Pytanie 85: 
W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych prosimy o potwierdzenie w klauzuli drobnych 
robót budowlano-montażowych Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
-powstałe wskutek katastrofy budowlanej,  
-spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub 
dostawcy,  
-w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są 
bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
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Pytanie 86: 
W zakresie katastrofy budowlanej prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody powstałe w obiektach których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej , wynosi więcej niż: 
-50 lat -  dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, 
-90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza. 
 
Pytanie 87: 
W Klauzuli aktów terroryzmu w ramach klauzuli fakultatywnej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 
w wysokości 5 tys zł (lub inna propozycja Zamawiającego). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 88: 
W Klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych w ramach klauzuli fakultatywnej dla CZEŚCI I prosimy 
o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 tys zł (lub inna propozycja Zamawiającego). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 89: 
Klauzula likwidacji drobnych szkód: Prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli nie będą miały zastosowania 
dla ryzyka kradzieży zwykłej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 90: 
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zwracamy się z wnioskiem dla klauzuli czystych strat finansowych 
o obniżenie poziomu limitu do wysokości 50 000,00 zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 91: 
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zwracamy się z wnioskiem o wyłączenie poniższych punktów:  
4.21. odpowiedzialność za szkody podczas prowadzenia oraz w związku z prowadzeniem akcji ratowniczej, 
powstałe w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej akcji ratowniczej. (…) 
4.22. odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub 
braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej 
przez jednostkę Skarbu Państwa. (…) 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 92: 
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wykazane w zakresie 
ubezpieczenia limity stanowią podlimit sumy gwarancyjnej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 93: 
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o określenie rodzaju działalności zgłaszanej do 
ubezpieczenia 
Odpowiedź: 
PKD 8425Z 
 
Pytanie 94: 
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia z tytułu  
działalności zawodowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 95: 
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Dla Ubezpieczenia mienia od kradzieży zwykłej prosimy o obniżenie poziomu limitu do wysokości 10 000,00 zł. 
Wysoki limit wiąże się z kosztami ubezpieczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 96: 
Prosimy o podanie szczegółowych danych dotyczących namiotów: rodzaj olinowania, rodzaj mocowania, 
rodzaj materiału, przeznaczenie, miejsce wykorzystywania. 
Odpowiedź:  
Namioty pneumatyczne z przęsłami rozpieranymi dętkami wykonane z materiału trudnopalnego. Namioty mają 
różne rozmiary w zależności od ilości zastosowanych przęseł: 

 2 przęsła - pow. ok. 14m 2 
 3 przęsła - pow. ok. 27m 2 
 4 przęsła - pow. ok. 37m 2 

Namioty pneumatyczne mogą być wykorzystywane jako namioty ratownicze na miejscu działań do 
prowadzenia czynności ratowniczych, jako namioty medyczne, namioty kwatermistrzowskie, dowódczo-
sztabowe. Mogą one stanowić część składową mobilnych systemów dekontaminacyjnych. Powłoka namiotu 
wykonana jest z trzech warstw, z  wodoodpornej powłoki zewnętrznej wykonanej z PVC odpornej na 
promieniowanie ultrafioletowe i starzenie, z warstwy nośnej wykonanej z siatki poliestrowej oraz gazoszczelnej 
powłoki wewnętrznej wykonanej z PVC, która chroni  wnętrze namiotu przed przenikaniem zewnętrznej 
temperatury na skutek ruchów konwekcyjnych powietrza, tworząc powłokę wewnętrzną o właściwościach 
termoizolacyjnych.  
Stelaż pneumatyczny wykonany z wielowarstwowej tkaniny poliestrowej na zewnątrz po obu stronach pokrytej 
PVC.  
Na bocznych ścianach otwory z rękawami do wprowadzania do wewnątrz przewodów ogrzewania lub 
filtrowentylacji, przewodów elektrycznych, wodnych, itp. Na zewnątrz umocowane linki odciągowe oraz szpilki 
i paliki mocujące. Konstrukcja pneumatyczna (stelaż) mocowana na specjalnych uchwytach rzepowych, co 
umożliwia w przypadku awarii lub zużycia, możliwość wypięcia samej konstrukcji lub poszycia, w celu np. 
naprawy lub wymiany. 
Namioty wykorzystywane przez Zamawiającego:  
- namioty pneumatyczne - ratownicze NPS produkcji SUPRON 1,  
- namioty NPJ produkcji LUBAWA 
 
 
Pytanie 97: 
Prosimy o podanie szczegółowych danych dotyczących namiotów: 
-czy w ostatnim okresie ubezpieczenia namioty były przedmiotem ubezpieczenia, 
-jeśli nie prosimy o wskazanie szkodowości za okres 3-ch ostatnich lat 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że namioty były przedmiotem ubezpieczenia w okresie ostatnich dwóch lat. W okresie 
ostatnich trzech lat nie odnotowano szkód. 
 
Pytanie 98: 
Prosimy o wykreślenie zapisów w klauzuli obligatoryjnej tj. Klauzuli przepięcia słów: „w tym szkody powstałe z 
przyczyn po stronie zakładu energetycznego (przerwy w dostawie prądu, niewłaściwe parametry prądu itp.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie  wyraża zgody. 

 
Pytanie 99: 
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, że oczekuje się 
zakresu ubezpieczenia polegającego między innymi na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub 
zniszczeniu wskutek nagłej niezależnej od woli ubezpieczającego przyczyny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 100: 
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, że oczekuje się 
zakresu ubezpieczenia polegającego między innymi na pokryciu szkód wynikających z powolnego 
oddziaływania czynników (np. wilgoć – korozja). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza powyższego. 
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Pytanie 101: 
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wyłączenie z przedmiotu 
ubezpieczenia dronu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 102: 
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, że dron nie podlega 
ubezpieczeniu w trakcie lotu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 103: 
Prosimy o przesunięcie do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
od wszystkich ryzyk przedmiotu ubezpieczenia wykazanego w wykazie elektroniki: 
-instalacji fotowoltaicznych, 
-agregatów prądotwórczych, 
-sprężarki, 
-suszarki, 
-pralnicowirówki, 
 które nie są sprzętem elektronicznym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na znaczny udział komponentów elektronicznych w wymienionych 
urządzeniach. 
 
Pytanie 104: 
Prosimy o informację czy instalacja fotowoltaiczna została zgłoszona do ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia 
od zdarzeń losowych? Czy instalacja fotowoltaiczna znajduje odzwierciedlenie w sumie ubezpieczenia w 
załączniku nr 6 - środki trwałe 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że instalacje fotowoltaiczne zostały zgłoszone do ubezpieczenia w ubezpieczeniu 
mienia od zdarzeń losowych w Tabeli nr 2 – Wykaz budynków i budowli. W poizycjach, w których występują, 
zostały wyszczególnione w kolumnie „nazwa budynku / budowli”. 
 
Pytanie 105: 
Prosimy o informację czy telefony komórkowe, tablety, smartfony, iPody  z limitem na pierwsze ryzyko 15 000 
zł zostały również zgłoszone w wykazie elektroniki na sumy stałe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że mienie ubezpieczone na pierwsze ryzyko nie zostało zgłoszone do ochrony na 
sumy stałe. 
 
Pytanie 106: 
Prosimy o wprowadzenie limitu na jednego pracownika w odniesieniu do mienia pracowniczego. Propozycja 1 
200 zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 107: 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wie o innych jakichkolwiek roszczeniach  zgłoszonych do 
Ubezpieczonego oraz jakichkolwiek okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej 
staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 108: 
Czy szkodowość uległa zmianie i czy Zamawiający może ją uaktualnić według danych bieżących. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w szkodzie z dnia 11.03.2019 dot. uszkodzenia paneli fotowoltaicznych i masztu 
antenowego nastąpiła wypłata w wysokości 24 924,77 zł. 
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Pytanie 109: 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, mają zastosowanie przepisy prawa oraz 
OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w 
SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 110: 
Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji formularza ofertowego oraz oświadczeń. 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia formularze w wersji edytowalne w Załączniku do wyjaśnień. 
 
 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: 
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.),  zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) oraz ogłoszenie. 
 
BYŁO 
15.13. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem: 

pełna nazwa wykonawcy 
adres 
numer telefonu, faksu  
NIP, REGON  

 OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO 
– NIE OTWIERAĆ PRZED 24.04.2019 r. godz. 11.15 (data i godzina otwarcia ofert) 

16.1 Oferty należy składać do dnia 24.04.2019 r. do godz. 1100  w sekretariacie, I piętro firmy Maximus 
Broker Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty 
wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy); 

16.5. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej firmy Maximus Broker Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 
164, 87-100 Toruń w dniu 24.04.2019 r. o godz. 1115. 
 

JEST 
15.13. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem: 

pełna nazwa wykonawcy 
adres 
numer telefonu, faksu  
NIP, REGON  

 OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO 
– NIE OTWIERAĆ PRZED 26.04.2019 r. godz. 11.15 (data i godzina otwarcia ofert) 

16.1 Oferty należy składać do dnia 26.04.2019 r. do godz. 1100  w sekretariacie, I piętro firmy Maximus 
Broker Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty 
wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy); 

16.5. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej firmy Maximus Broker Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 
164, 87-100 Toruń w dniu 26.04.2019 r. o godz. 1115. 

: 
 
W ogłoszeniu było: 
 
Sekcja IV punkt 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-04-24, godzina: 11:00 
 
W ogłoszeniu powinno być: 
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Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-04-26, godzina: 11:00 
 
 
Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian. 
Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SIWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zatwierdził: Maximus Broker Sp. z o.o. 
 


