Toruń, dnia 30.04.2020 r.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, ogłoszenie nr 534032-N-2020 z dnia 24.04.2020 r. na: „Ubezpieczenie
mienia i odpowiedzialności Powiatu Mikołowskiego wraz z Jednostkami podległymi.”
Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1843), pełnomocnik Zamawiającego udziela
odpowiedzi na zadane pytania jak niżej:
Pytanie nr 1:
Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w
postaci powodzi lub podtopień w okresie ostatnich 25 lat?
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, iż podtopienia wystąpiły we wskazanych lokalizacjach:
- I Liceum Ogólnokształcące, 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 25
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 43-178 Ornontowice, ul. Dworcowa 1
Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku
prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem
przyczyny.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuję, że zgodnie z jego najlepsza wiedzą na dzień dzisiejszy wszystkie
budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do
aktualnego przeznaczenia.
Pytanie nr 3:
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 nr 3:
Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia
i ich instalacje poddawane są regularnym okresowym corocznym przeglądom wynikającym z
przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami. Ponadto zlecone
zostały przeglądy 5 letnie, które zostaną wykonane do dnia 31 października 2020 roku.
Pytanie nr 4:
Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli
znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mola, tamy, groble,
kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi
twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych.

Odpowiedź nr 4:
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy wśród
zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli nie znajduje się mienie w postaci:
budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe
i mienie na nich się znajdujące).
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego
SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym –
jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy
ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały
dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media,
urządzenia?
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy nie posiada w
mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynków
przeznaczonych do rozbiórki. Zamawiający informuje jednocześnie, że opis stanu
technicznego budynków został opisany w załączniku nr 6 do SIWZ w tabeli nr 1- budynki i
budowle.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji
jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy nie planuje w
okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynków/budowli.
Pytanie nr 7:
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o ograniczenie zakresu
ochrony mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna,
wybuch, upadek statku powietrznego.
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 8:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności
medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie
dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel jednostek opieki społecznej na rzecz
podopiecznych jak opatrunki, szczepienia etc) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 9:
Prosimy o wykaz posiadanych przez Zamawiającego namiotów z uwzględnieniem informacji
o wartościach jednostkowych i konstrukcji.

Odpowiedź nr 9:
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy nie posiada
namiotów.
Pytanie nr 10:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie
obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np.
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą, Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości).
Odpowiedź nr 10:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 11:
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody
powstałe w związku z organizacją lub współorganizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z
ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy
obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
Odpowiedź nr 11:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 12:
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze
sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting,
canyoning itp.
Odpowiedź nr 12:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 13:
Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować
szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych
encefalopatii gąbczastych.
Odpowiedź nr 13:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 14:
W odniesieniu do rozszerzenia OC pkt. 4.15 prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie
obejmuje kradzieży pojazdów.
Odpowiedź nr 14:
Zamawiający informuje, że zakres rozszerzenia OC pkt. 4.15 został opisany w SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuję, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk
obowiązuje katalog wyłączeń opisany w treści SIWZ.
Pytanie nr 15:
Prosimy o wykreślenia rozszerzenia o OC Ubezpieczonego zgodnie z art. 448 kc w związku z
art. 23 i 24kc z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i pozostanie jedynie
w katalogu klauzul fakultatywnych. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź nr 15:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 16:
Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych
lub rozbiórkowych nie obejmuje prac prowadzonych metodą wybuchową.
Odpowiedź nr 16:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 17:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i
nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem,
zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w
związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek
innym ich przetwarzaniem.
Odpowiedź nr 17:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 18:
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek
przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową
odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z
powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby
trzeciej.
Odpowiedź nr 18:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 19:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk dróg publicznych.
Odpowiedź nr 19:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 20:
W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o podanie łącznej wartości dróg
będących w posiadaniu Zamawiającego.
Odpowiedź nr 20:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 19.

Pytanie nr 21:
Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe określone w ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź nr 21:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 22:
Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie dotyczyć
wyłącznie kosztów ich odtworzenia.
Odpowiedź nr 22:
Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający informuję, że w ubezpieczeniu mienia
od wszystkich ryzyk obowiązuje katalog wyłączeń opisany w treści SIWZ.
Pytanie nr 23:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje
szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.
Odpowiedź nr 23:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 24:
Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron.
Odpowiedź 24:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 25:
Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący możliwości wprowadzenia „zmiany wysokości
składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej … w wyniku podwyższenia
wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności” nie oznacza, że suma
gwarancyjna lub limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC mogą zostać podwyższone bez
zgody wykonawcy (tym samym oznacza, że podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów
odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu stron).
Odpowiedź nr 25:
Zamawiający informuje, że stosowne zapisy regulujące powyższe zapisy zostały określone w
załączniku nr 4 (istotne postanowienia umowy) do SIWZ w § 13 ust 1 pkt. 3.
Pytanie nr 26:
Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie zmian w umowie polegających na zmianie zakresu
ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych będzie wymagać zgody obu stron.
Odpowiedź nr 26:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 27:
Dla klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy o wprowadzenie zapisu,
że ochrona jest udzielana pod warunkiem, że okres nie przekracza 6 miesięcy.
Odpowiedź nr 27:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 28:
Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy
rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź nr 28:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 29:
W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, 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 nr 29:
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy
zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z
obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.
Pytanie nr 30:
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 nr 30:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 31:
W kontekście przyjęcia klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o
informację odnośnie planowanych prac budowlano montażowych wymagających pozwolenia
na budowę wraz z szacowaną wartością prac.
Odpowiedź nr 31
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy planowane są
następujące inwestycje:
- Wykonanie odwodnienia z dociepleniem ścian piwnic budynku I Liceum Ogólnokształcącego
im. Karola Miarki w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25- szacowana wartość 1 525 000,00 zł.
- Zakup i montaż windy osobowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku
Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a- szacowana wartość
500 000,00 zł
Pytanie nr 32:
W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość
odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany
byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego
stanu w dotychczasowej lokalizacji.
Odpowiedź nr 32:
Zamawiający informuje, że treść klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie została opisana w
SIWZ.

Pytanie nr 33:
Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w
ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne
wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w
ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.
Odpowiedź nr 33:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe oraz informuje, że treść klauzuli miejsca
ubezpieczenia została opisana w SIWZ.
Pytanie nr 34:
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek
przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia
odpowiedzialności osoby trzeciej.
Odpowiedź nr 34:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 35:
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą
miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu
odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit
określony zapisami SIWZ.
Odpowiedź nr 35:
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ:
I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:
Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń
(OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest
szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony
ubezpieczeniowej Zamawiającego.
Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany
poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają
przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają
zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w
pozostałych ubezpieczeniach postanowienia
OWU
ograniczające lub wyłączające
odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały
wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.
Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie
ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne
wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia
lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie
ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie
wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.
Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego
wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub
przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub
będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu,
dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych).
Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT – o ile

nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT.
Wszystkie limity odpowiedzialności / sumy ubezpieczenia na I ryzyko / sumy gwarancyjne w
programie ubezpieczenia oraz klauzulach dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia i ulegają
automatycznemu odnowieniu w kolejnym dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Pytanie nr 36:
W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie
wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej,
prosimy o wskazanie różnic
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku
odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
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
d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu
elektronicznego oraz ubezpieczenia OC (w tym OC za drogi).
Odpowiedź nr 36:
Zamawiający informuje, że:
a) Zamawiający do tej pory był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń
określonych w SIWZ.
b) Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty/lokalizacje były objęte ochroną.
c) Zamawiający informuję, iż ze znaczących różnic w obecnym zakresie ubezpieczenia
opisanym w przedmiotowym SIWZ względem poprzedniego postępowania jest:
- wprowadzenie zakresu ubezpieczenia w systemie ubezpieczenia od wszystkich
ryzyk (all risk),
- wprowadzenie wartości odtworzeniowej dla części budynków,
- zwiększenie SG w OC w tym OC dróg względem roku poprzedniego.
d) Zamawiający informuję, że podobnie jak w poprzedniej umowie tak i w przedmiotowym
SIWZ franszyza występuje jedynie w ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich
ryzyk w wysokości 300,00 zł (franszyza integralna).
Pytanie nr 37:
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności dla maszyn, urządzeń i
wyposażenia w trakcie instalacji, rozruchu próbnego i testów poprzedzających uruchomienie.
Odpowiedź nr 37:
Zamawiający informuję, że wnioskowany zakres ubezpieczenia został opisany w SIWZ w
treści klauzuli szkód mechanicznych.
Pytanie nr 38:
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Zamawiający akceptuje wyłączenie ochrony dla ubezpieczenia pojazdów, chyba, że używane
są wyłącznie w miejscu ubezpieczenia- dotyczy wyłącznie pojazdów innych niż statki
powietrzne i wodne.
Odpowiedź nr 38:
Zamawiający informuję, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk obowiązuje katalog
wyłączeń opisany w treści SIWZ.

Pytanie nr 39:
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Zamawiający nie oczekuje ochrony dla mienia w postaci szklarni, inspektów, namiotów (z
wyjątkiem wyraźnie wskazanych w wykazie mienia), tuneli foliowych wraz z mieniem się w nich
znajdujących. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o wykaz zgłaszanego mienia.
Odpowiedź nr 39:
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy nie posiada
mienia w postaci szklarni, inspektów, namiotów (z wyjątkiem wyraźnie wskazanych w wykazie
mienia), tuneli foliowych.
Pytanie nr 40:
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Zamawiający nie oczekuje ochrony dla mienia w postaci dzieł sztuki, eksponatów, wzorów,
modeli, prototypów oraz innego mienia ruchomego o charakterze unikatowym, zabytkowym
lub artystycznym. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o wykaz zgłaszanego
mienia.
Odpowiedź nr 40:
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy nie posiada
mienia w postaci dzieł sztuki, eksponatów, wzorów, modeli, prototypów oraz innego mienia
ruchomego o charakterze unikatowym, zabytkowym lub artystycznym.

Pytanie nr 41:
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Zamawiający nie oczekuje ochrony dla mienia w postaci programów komputerowych, chyba
że stanowią środki obrotowe.
Odpowiedź nr 41:
Zamawiający nie potwierdza powyższego. Jednocześnie zamawiający informuję, że w
odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obowiązuje katalog wyłączeń
opisany w SIWZ. Dodatkowo ubezpieczenie oprogramowania występuje w SIWZ w części dot.
ubezpieczenia elektroniki w systemie na pierwsze ryzyko.
Pytanie nr 42:
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Zamawiający nie oczekuje ochrony dla mienia, które zostało nielegalnie wprowadzone na
polski obszar celny.
Odpowiedź nr 42:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 43:
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio na
skutek stałego lub czasowego wywłaszczenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji,
rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz.
Odpowiedź nr 43:
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
obowiązuje katalog wyłączeń opisany w SIWZ.

Pytanie nr 44:
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio na
skutek promieniowania jonizującego.
Odpowiedź nr 44:
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
obowiązuje katalog wyłączeń opisany w SIWZ.
Pytanie nr 45:
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Zamawiający
nie
oczekuje
ochrony
dla
szkód
wyrządzonych
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w tym jego reprezentantów albo osoby wymienione z
którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, będące w stanie po użyciu alkoholu,
narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków
odurzających, o ile zażycie wymienionych substancji miało wpływ na powstanie szkody lub jej
rozmiar.
Odpowiedź nr 45:
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
obowiązuje katalog wyłączeń opisany w SIWZ. Jednocześnie uściślenie zapisów dot.
powyższego pytania reguluje treść klauzuli odstąpienia od prawa do regresu.
Pytanie nr 46:
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód powstałych wskutek powolnego lub
systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu oddziaływania pływów lub
fal morskich, przemarzania ścian, lub utleniania.
Odpowiedź nr 46:
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
obowiązuje katalog wyłączeń opisany w SIWZ.
Pytanie nr 47:
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód powstałych wskutek przerwy lub zakłóceń w
dostawie mediów, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu
ubezpieczenia, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego
zdarzenia.
Odpowiedź nr 47:
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
obowiązuje katalog wyłączeń opisany w SIWZ.
Pytanie nr 48:
W związku z informacją o szkodach – prosimy o doprecyzowanie za jaki dokładnie okres
Zamawiający przedstawił zestawienie szkód.
Odpowiedź nr 48:
Zamawiający informuje, że zestawienie szkód zostało sporządzone za okres od 29.04.2017 r.20.04.2020 r.

Pytanie nr 49:
Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb
oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w
SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk.
Odpowiedź nr 49:
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ:
I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:
Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń
(OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest
szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony
ubezpieczeniowej Zamawiającego.
Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany
poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają
przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają
zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w
pozostałych ubezpieczeniach postanowienia
OWU
ograniczające lub wyłączające
odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały
wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.
Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie
ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne
wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia
lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie
ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie
wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.
Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego
wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub
przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub
będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu,
dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych).
Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT – o ile
nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT.
Wszystkie limity odpowiedzialności / sumy ubezpieczenia na I ryzyko / sumy gwarancyjne w
programie ubezpieczenia oraz klauzulach dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia i ulegają
automatycznemu odnowieniu w kolejnym dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.
Pytanie nr 50:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód polegających na
zagubieniu, zaginięciu lub zaborze mienia niebędącego kradzieżą z włamaniem albo
rabunkiem (z wyjątkiem szkód objętych ochroną zgodnie z zapisami dotyczącymi kradzieży
zwykłej).
Odpowiedź nr 50:
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
obowiązuje katalog wyłączeń opisany w SIWZ.
Pytanie nr 51:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie
niedopuszczonych do użytkowania.
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Odpowiedź nr 51:
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
obowiązuje katalog wyłączeń opisany w SIWZ.
Pytanie nr 52:
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek zalania
mienia składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawie niżej niż 10 cm nad podłogą
- proponujemy 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź nr 52:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 53:
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do szkód powstałych wskutek przepięć i przetężeń,
ochroną nie są objęte szkody we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych,
stycznikach i odgromnikach wydmuchowych oraz żarówkach, grzejnikach, lampach oraz
innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub
okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.
Odpowiedź nr 53:
Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obowiązuje katalog wyłączeń opisany w SIWZ.

Pytanie nr 54:
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód powstałych w środkach obrotowych powstałe
wskutek niezachowania odpowiedniej temperatury przechowywania, chyba, że stan ten był
konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną na mocy OWU
Ubezpieczyciela.
Odpowiedź nr 54:
Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obowiązuje katalog wyłączeń opisany w SIWZ.
Pytanie nr 55:
W odniesieniu do rozszerzenia ochrony o czyste straty finansowe prosimy o potwierdzenie, że
Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia odpowiedzialności:
a. Za szkody wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub
podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej;
b. Za szkody powstałe w ramach OC wzajemnej;
c. Za szkody wyrządzone w związku z nieodbyciem się imprezy
d. Za szkody wynikające z działalności doradczej
Odpowiedź nr 55:
Zamawiający nie potwierdza powyższego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż katalog
wyłączeń dot. czystych strat finansowych znajduje się w SIWZ.
Pytanie nr 56:
Prosimy o uzupełnienie roku produkcji maszyn i urządzeń zgłoszonych do ubezpieczenia od
od uszkodzeń od wszystkich ryzyk- tabela nr 4.

Odpowiedź nr 56:
Zamawiający informuje, że rok produkcji poszczególnych maszyn i urządzeń zgłoszonych do
ubezpieczenia od uszkodzeń od wszystkich ryzyk zostaje uzupełniony w załączniku nr 6 do
SIWZ- tabela nr 4. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Załącznik nr 6 do SIWZ zostaje
zmodyfikowany w tabeli nr 4 w taki sposób, że z wykazu maszyn dotyczących Domu Dziecka
w Orzeszu zostaje usunięta pozycja 1 i 2 tj. kocioł c.o. wykazany na wartość SU 2 011,00 zł
wykazany w lokalizacji Łaziska, ul. Leśna 12 oraz kocioł c.o. wykazany na wartość SU 2 013,00
zł wykazany w lokalizacji Orzesze, ul. Świętego Wawrzyńca 87A. Dodatkowo Zamawiający
informuje, że zmianie ulega również wartości SU pozostałych pozycji wykazanych w
Załączniku nr 6 do SIWZ – tabela nr 4 dot. Domu Dziecka w Orzeszu i tak:
- w powyższym miejscu jest: poz. nr 3 odśnieżarka (lokalizacja: Łaziska ul. Leśna 12;
Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 87A) wykazana na kwotę SU 2 011,00 zł winno być: poz. nr 3
odśnieżarka (lokalizacja: Łaziska ul. Leśna 12; Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 87A) zostaje
zmieniona na kwotę SU 4 500,00 zł.
- w powyższym miejscu jest: poz. nr 4 traktor, kosiarka (lokalizacja: Łaziska ul. Leśna 12;
Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 87A) wykazana na kwotę SU 2 015,00 zł winno być: poz. nr 4
traktor, kosiarka (lokalizacja: Łaziska ul. Leśna 12; Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 87A) zostaje
zmieniona na kwotę SU 6 900,00 zł.
Zamawiający informuje, że wraz z przedmiotowymi odpowiedziami na stronie, gdzie
zamieszczona jest dokumentacja z postępowania https://maximus-broker.pl/zamowieniapubliczne/ zostanie również zamieszczony zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ opisany
pod nazwą „Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ z dnia 30.04.2020 r.”
Pytanie nr 57:
Jaka jest największa wartość PML? ( pod jedna jednostką adresową)?
Odpowiedź nr 57:
Zamawiający informuję, że nie jest w stanie określić wartości PML. Dodatkowo Wykonawcy
mogą na podstawie analizy załącznika nr 6 do SIWZ określić tak wartość.

Pytanie nr 58:
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla powodzi w wysokości 5 000 000
zł?
Odpowiedź nr 58:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 59:
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody
powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych z których Ubezpieczony korzystał na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu proponowany limit 200 000 zł?
Odpowiedź nr 59:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 60:
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody w
podziemnych oraz naziemnych instalacjach lub urządzeniach proponowany limit 200 000 zł?
Odpowiedź nr 60:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 61:
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody
powstałe wskutek wykorzystania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów
proponowany limit 200 000 zł?
Odpowiedź nr 61:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 62:
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody
wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowy proponowany limit 300 000
zł?
Odpowiedź nr 62:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 63:
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody
powstałe na parkingach, placach, drogach wewnętrznych, ścieżkach rowerowych i ciągach
komunikacyjnych proponowany limit 300 000?
Odpowiedź nr 63:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich
Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i
składania
ofert
w
tym
także
wypełniania
załączników
i druków, składania wymaganych dokumentów.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:
I. Punkt 16 podpunkt 1 i 9 SIWZ w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje
brzmienie następujące:
„1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a, wejście A, parter, portiernia, do dnia 08.05.2020 roku, do godz.
12:00”
„9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.05.2020 roku, o godz. 12:30 w siedzibie
Zamawiającego w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a, pokój nr 323, II piętro, wejście A.
Otwarcie ofert jest jawne.”

Pełnomocnik Zamawiającego Maximus Broker Sp. z o.o. Jakub Frąckiewicz.

