Racibórz, dnia 15.11.2018
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
47-400 Racibórz
ul. Adamczyka 10
Dotyczy: postępowania przetargowe Nr PK/02/18
Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania Wykonawców.
Pytanie 1
Czy w zakresie ubezpieczeń obowiązują uregulowania OWU lub SWU Ubezpieczyciela (w tym
m.in. wskazane w OWU Ubezpieczyciela lub SWU definicje, wyłączenia, limity) o ile w SIWZ nie
zostało to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych klauzul.
Odpowiedź:
Tak. W zakresie ubezpieczeń obowiązują uregulowania OWU lub SWU Ubezpieczyciela (w tym
m.in. wskazane w OWU Ubezpieczyciela lub SWU definicje, wyłączenia, limity) o ile w SIWZ nie
zostało to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych klauzul.
Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie wskazane w SIWZ limity zostały ustalone na jedno i
wszystkie zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż wskazane w SIWZ limity/sumy odnoszą się do okresów rozliczeniowych
(12 miesięczne okresy rozliczeniowe). Ponadto Zamawiający informuję, iż Termin wykonania
Zamówienia obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. i dzieli się na
dwa okresy rozliczeniowe:
Pierwszy Okres rozliczeniowy:
od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Drugi Okres rozliczeniowy:
od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Pytanie 3
Prosimy o akceptację poniższej klauzuli do wszystkich rodzajów ubezpieczeń
KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela
za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania,
przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które
uznaje się wyłącznie:
1)
Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek
ryzyk
wskazanych
w Umowie Ubezpieczenia,
2)
Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
3)
Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw
oraz wypłaconych odszkodowań z zawartych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka
przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za pierwsze 9
miesięcy pierwszego roku ochrony przekroczy 40%.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy.
Pytanie 4
Prosimy o akceptację załączenia do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia
pojazdów od ognia /pożaru i powodzi klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne” w treści:
„Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
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Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul
rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiekolwiek szkody
powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub
zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez
wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań
hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane
elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie,
fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie
funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a
także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub
zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do
komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych
urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują
oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub
do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod
zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod,
programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci
komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki”
i „bomby czasowe i logiczne”.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie załącznika do ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk oraz ubezpieczenia pojazdów od ognia /pożaru i powodzi klauzuli wyłączającej ryzyka
cybernetyczne
Pytanie 5
Czy Klient posiada transformatory w zgłaszanym mieniu od ognia i innych żywiołów? Jeżeli są
starsze niż 45 lat prosimy o ich wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej w w/w zakresie.
Odpowiedź
Zamawiający posiada transformator nie starszy niż 45 lat.
Pytanie 6
Prosimy o potwierdzenie czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w
związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób
przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie
(Dz.
U.
z
2002
r.
Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych
i terenów
(Dz.
U.
z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.
Odpowiedź
Mienie Zamawiającego jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami
aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i
higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych
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wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w
miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).
Odpowiedź
Stanowiska pracy Zamawiającego spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań,
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).
Pytanie 8
Prosimy o potwierdzenie czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z przepisami prawa podlegają – wraz z
wykorzystywanymi instalacjami - regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub
dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty, a w protokołach
z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z przepisami prawa podlegają – wraz z
wykorzystywanymi instalacjami - regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub
dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty, a w protokołach
z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.
Pytanie 9
Prosimy o wykreślenie z klauzuli kosztów dodatkowych (7.8) zapisu „kosztami usunięcia
zanieczyszczeń z powietrza, wody i gruntu (w tym koszty wymiany i rekultywacji)”, a w przypadku
braku
zgody
Zamawiającego
zastosowania
podlimitu
w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli kosztów dodatkowych – Klauzula nr
7.8
Pytanie 10
W odniesieniu do pkt. III.3 - Rodzaj szkód obejmowanych ochroną - prosimy o wykreślenie części
zdania pierwszego w brzmieniu: „a także inne następstwa szkód osobowych i rzeczowych” oraz
części zdania drugiego w brzmieniu: „a także za inne następstwa szkód osobowych i rzeczowych”.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 11
W odniesieniu do pkt. III 9.2 OC za szkody spowodowane w nieruchomościach, z których
Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia,
przechowania, testowania prosimy o wykreślenie części zdania w brzmieniu: „lub innych umów
lub posiadał je bez tytułu prawnego oraz o nieuregulowanej sytuacji prawnej”.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie korzysta z nieruchomości bez tytułu prawnego oraz o
nieuregulowanej sytuacji prawnej
Pytanie 12
W odniesieniu do pkt. III 9.3 OC pracodawcy za wypadki przy pracy prosimy o wykreślenie słowa
”prawnej”.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody
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Pytanie 13
W odniesieniu do pkt. III 9.4 OC za szkody wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców
Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego, z zachowaniem prawa regresu, za które ponosi odpowiedzialność
Ubezpieczający/Ubezpieczony - tj. szkody wyrządzone przez osoby (podmioty), którym
Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie czynności prawnych lub faktycznych, prosimy
o wykreślenie części zdania w brzmieniu: „bez względu na formę prawną zawartej umowy”.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 14
W odniesieniu do pkt. III 9.7 OC za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne nie
podlegające OC obowiązkowemu prosimy o dopisanie słów: „posiadaczy pojazdów
mechanicznych”.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża na modyfikację pkt. III 9.7, który otrzymuje brzmienie
„OC za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne nie podlegające OC obowiązkowemu
„posiadaczy pojazdów mechanicznych”.
Pytanie 15
W odniesieniu do pkt. III 9.11 W ramach prowadzonej działalności w zakresie schroniska ochrona
obejmuje również szkody wyrządzone przez zwierzęta podlegające pod w/w jednostkę prosimy o
wprowadzenie limitu w wysokości 100 tyś. zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w
okresie ubezpieczenia.”
Odpowiedź
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu do pkt. III 9.11
Pytanie 16
W odniesieniu do pkt. III 9.12 OC za szkody powstałe w następstwie działania urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych – prosimy o dopisanie w zakresie ubezpieczenia:
(…)  obejmuje szkody powstałe w wyniku cofnięcia się cieczy z systemów wodno-kanalizacyjnych,
o ile odpowiedzialność będzie można przypisać ubezpieczonemu,
(…) obejmuje szkody w podziemnych instalacjach i urządzeniach elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, gazowych i innych. o ile odpowiedzialność będzie można przypisać
ubezpieczonemu.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 17
Prosimy o wykreślenie Klauzuli wypowiedzenia umowy ( III.10.3) - kwestię tę reguluje kodeks
cywilny.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 18
Prosimy o potwierdzenie treści SIWZ, że powstanie czystej straty finansowej zawarte w definicji
wypadku ubezpieczeniowego pkt. III. ust.4 nie dotyczy wnioskowanego zakresu ubezpieczenia i nie
stanowi
szkody
objętej
ochroną,
w
przypadku
braku potwierdzenia, prosimy o wskazanie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia dla OC za szkody mające postać czystych strat finansowych.
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Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że powstanie czystej straty finansowej zawarte w definicji wypadku
ubezpieczeniowego pkt. III. ust.4 nie dotyczy wnioskowanego zakresu ubezpieczenia i nie stanowi
szkody objętej ochroną.
Jednocześnie informuje, strata finansowa rozumiana jako następstwo szkody osobowej lub rzeczowej
winna zostać objęta ochroną ubezpieczeniową.
Pytanie 19
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 23.11.2018 r.
Odpowiedź
Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 21.11.2018 r. do godz. 12.00

Stanisław Mucha
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
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