
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.73.2020 Gliwice,  26-01-2021 r.

nr kor. UM.190297.2021 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie
01.04.2021r. - 31.03.2023r.

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści
specyfikacj i  istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam
następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 169: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki
wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że
Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 170: 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.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony w zakresie
wszystkich ryzyk określonych w SIWZ. Większość lokalizacji i obiektów również była
dotychczas ubezpieczona – doszła np. wieża radiowa oraz ubezpieczenie casco rowerów.
Zakres dotychczasowego ubezpieczenia, limity, franszyzy są analogiczne jak we wnioskowanej
w niniejszym postępowaniu SIWZ.
Pytanie nr 171: Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia
majątku,
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż najwyższą łączną sumę ubezpieczenia ma tunel wraz
z wyposażeniem. Szczegółowe informacje na temat wartości majątku zgłaszanego
do ubezpieczenia znajduje się w SIWZ.
Pytanie nr 172: Czy przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego przetargu są również
wysypiska śmieci, sortownie itp. obiekty,
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż prowadzeniem sortowni, składowiska odpadów itp.
zajmuje się spółka Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., która nie
podlega ubezpieczeniu w tym postepowaniu.
Pytanie nr 173: Czy do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem
konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest ich
wartość (suma ubezpieczenia).
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 27.
Pytanie nr 174: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia
posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym
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wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz
z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Pytanie nr 175: 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 informuje, iż mienie użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. W załączniku nr 10C do SIWZ dla każdego budynku znajdują się m.in.
informacje:
- czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym
przeglądom okresowym stanu technicznego lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez
uprawnione podmioty,
- czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące
użytkowanie budynku.
Pytanie nr 176: Prosimy o wykreślenie z klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie
elektronicznym następującego zapisu: „Za wzrost wartości majątku do 10% sumy
ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka.
Zgłoszenie mienia do ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia spowoduje, że ww. 10%
limit odpowiedzialności będzie liczony od nowej łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego po uwzględnieniu doubezpieczenia.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie nr 177: W Klauzuli katastrofy budowlanej, prosimy o dodanie następującego zapisu:
„Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż
30 dni”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 178: Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o zmianę
zapisów SIWZ i akceptacje 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”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.
Pytanie nr 179: Prosimy o potwierdzenie, że z Klauzuli ubezpieczenia mienia zabytkowego,
unikatowego wyłączone są szkody powstałe w wyniku kradzieży zwykłej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 180: Prosimy o potwierdzenie że z klauzuli ubezpieczenia nasadzeń i krzewów
wyłączone są szkody powstałe w wyniku kradzieży zwykłej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 181: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej,
badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z wyjątkiem
udzielania drobnych świadczeń medycznych opisanych w SIWZ w ramach działalności domów
opieki społecznej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 182: Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel w ramach czystych strat
finansowych nie odpowiada za szkody spowodowane przez produkty wyprodukowane lub
dostarczone przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) jak też
wykonane.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 48.
Pytanie nr 183: Prosimy o potwierdzenie, że limit dla odpowiedzialności cywilnej najemcy za
szkody powstałe w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu,
dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, wynosi 200 000 zł
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 184: Prosimy o wykreślenie z odpowiedzialności cywilnej szkód powstałych
w związku z realizacją zadań Straży Miejskiej (Gminnej) wynikających z przepisów prawa (w
tym w związku z dokonywanymi interwencjami z użyciem przymusu bezpośredniego).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 185: Prosimy o zastosowanie limitu w wysokości 100 000 PLN na jeden i wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych w pojazdach mechanicznych z tytułu
prowadzenia parkingu strzeżonego.
Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie i usunie
z załącznika nr 7 do SIWZ punkt ee. w brzmieniu „odpowiedzialność cywilna za szkody
powstałe w pojazdach mechanicznych z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego;”
Pytanie nr 186: Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody powstałe w wyniku
zaniedbań w prawidłowej konserwacji, zalecanej przez producenta, oraz szkody wyrządzone
przez osoby wypożyczające/czarterujące jednostki pływające.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują
OWU Wykonawcy.
Pytanie nr 187: Prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wyrządzonych w związku
z pełnieniem funkcji inwestora.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 7
do SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie nr 188: Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
bezpańskie zwierzęta.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji załącznika nr 7 do SIWZ
w powyższym zakresie i zmniejszy limit z 2 000 000,00 zł na 1 500 000,00 zł.
Pytanie nr 189: Prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód w mieniu osób trzecich
powstałe podczas załadunku i rozładunku, w tym szkód w środkach transportu.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit, lecz w wysokości 1 000 000,00 zł. Zamawiający
dokona modyfikacji załącznika nr 7 do SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie nr 190: Prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN
za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem usług hotelowych, a dla sprzętu
elektronicznego (w tym telefony komórkowe, laptopy, tablety itp.), biżuterii, gotówki,
dokumentów, kluczy itp.– zastosowanie sublimitu w wysokości 2 000 PLN na jeden i 20 000
PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit, lecz w wysokości 1 000 000,00 zł oraz sublimity
odpowiednio 5 000 PLN na jeden i 50 000 PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 7 do SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie nr 191: Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem
i użytkowaniem statków powietrznych.
Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie i usunie
z załącznika nr 7 do SIWZ punkt qq. w brzmieniu „odpowiedzialność za szkody powstałe
w związku z posiadaniem lub użytkowaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów)
o masie startowej do 5 kg, które nie podlegają pod ubezpieczenie obowiązkowe OC operatora
dronów”.
Pytanie nr 192: Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialność szkód (w tym poniesionych
przez pracowników) wynikających z zakażenia chorobą zakaźną lub przeniesienia choroby
zakaźnej, w tym również będące następstwem chorób odzwierzęcych.
Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie i usunie
z załącznika nr 7 do SIWZ punkt rr. w brzmieniu „odpowiedzialność za szkody (w tym
poniesione przez pracowników) wynikające z zakażenia chorobą zakaźną lub przeniesienia
choroby zakaźnej, w tym również będące następstwem chorób odzwierzęcych, jeżeli powstały
w wyniku czynu niedozwolonego ubezpieczonego, przy czym ochrona nie obejmuje zakażenia
wirusem HIV, gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) i choroby Creutzfeldta-Jakoba (CJD)”.
Pytanie nr 193: Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla szkód, w tym czystych
strat finansowych będących skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego,
prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 194: Wnosimy o wyłącznie z zakresu ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej:
• szkód wyrządzonych wskutek prowadzenia jakiegokolwiek rodzaju prac wyburzeniowych lub
rozbiórkowych,
• roszczenia regresowe osób trzecich z tytułu kar umownych grzywien sądowych,
administracyjnych i od-szkodowań o charakterze karnym (exemplary & punitive dama-ges)
oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym do zapłacenia, których są
zobowiązane te osoby;
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej szkód wyrządzonych wskutek prowadzenia jakiegokolwiek rodzaju
prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych – w tym zakresie dokonana zostanie stosowna
modyfikacja załącznika nr 7 do SIWZ. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody
na wnioskowane zmiany.
Pytanie nr 195: Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki
przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe
pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 68.
Pytanie nr 196: Wnioskujemy o zmianę zapisu w treści SIW dotyczącego zakresu
ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk, na następujący: „Zakres ubezpieczenia winien
obejmować co najmniej następujące niżej wymienione ryzyka i koszty z zastrzeżeniem
wyłaczeń wskazanych w OWU wybranego Wykonawcy”.
Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian wnioskowanego zapisu na następujący: "Zakres
ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące niżej wymienione ryzyka i koszty
z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że
Zamawiający wprost włączył je do poniższego zakresu ubezpieczenia". W tym zakresie
dokonana zostanie stosowna modyfikacja załącznika nr 7 do SIWZ.
Pytanie nr 197: Prosimy o podanie łącznej wartości mienia znajdującego się w trzech
największych lokalizacjach- budynki, budowle, pozostałe środki trwałe, urządzenia
i wyposażenie (z pominięciem tunelu zgłoszonego do ubezpieczenia) lub określenie wartości
PML wskazanych lokalizacji.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 11.
Pytanie nr 198: Prosimy, o informacje, czy w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia
w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. Jeżeli tak, prosimy
o podanie lokalizacji wraz ze wskazaniem wysokości poniesionych strat oraz informację
na temat podjętych działań prewencyjnych w celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom
w przyszłości.
Odpowiedź: Patrz załącznik nr 9 do SIWZ.
Pytanie nr 199: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe
w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy
techn iczne oraz  są zgodne z  obowiązu jącymi  przep isami  w zakres ie  ochrony
przeciwpożarowej,
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Pytanie nr 200: Czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki,
które zostały wyłączone z eksploatacji. Prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość
(suma ubezpieczenia).
Odpowiedź: Informacja na ten temat znajduje się w załączniku nr 10C do SIWZ. Dodatkowo
patrz odpowiedź na pytanie nr 8 i 68.
Pytanie nr 201: Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę?
Odpowiedź: Budynki wyłączone z eksploatacji nie są dozorowane 24h/dobę.
Pytanie nr 202: Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez
Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 500 000 zł,
Odpowiedź: Informacja na ten temat znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ, a także
w odpowiedzi na pytanie nr 25. Dodatkowo Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje
na temat planowanych inwestycji i remontów zawarte są również w planach postępowań
przetargowych na rok 2021 dla poszczególnych miejskich jednostek organizacyjnych,
w szczególności:
-  M i e j s k i  Z a r z ą d  U s ł u g  K o m u n a l n y c h  -
https://mzuk.gliwice.pl/wp-content/uploads/2021/01/2021_BZP_00000492_01_P.pdf
-  Z a r z ą d  D r ó g  M i e j s k i c h  -
https://zdm.bip.gliwice.eu/storage/dokumenty-jednostek/zdm/komunikaty/plan-postepowan
-na-2021-r-13-01-2021.pdf
-  C e n t r u m  R a t o w n i c t w a  G l i w i c e  -
http://91.217.224.183/images/2021_BZP_00000969_01_P.pdf
Pytanie nr 203: Prosimy o informację, czy drogi, mosty, przepusty drogowe są przedmiotem
ubezpieczenia? Jeżeli tak, to prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość (suma
ubezpieczenia),
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia mienia zgłasza jedynie drogi
i chodniki wewnętrzne – patrz SIWZ, w tym załącznik nr 9 i 10C do SIWZ.
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Pytanie nr 204: Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź
od 1997r.
Odpowiedź: Patrz Załącznik nr 9 do SIWZ.
Pytanie nr 205: Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest
mowa o limicie na pierwsze ryzyko, w przypadku wypłaty odszkodowania, limit każdorazowo
ulega konsumpcji.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 206: Prosimy o udostępnienie zaktualizowanego zaświadczenia szkodowego
ważnego na dzień 01.01.2021 r. z rozbiciem na poszczególne lata: 2018, 2019, 2020.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 15.
Pytanie nr 207: Prosimy o potwierdzenie, że niżej wymienione obiekty posiadają: przynajmniej
2 sprawne hydranty zewnętrzne DN80 lub zbiornik wody o pojemności 200m3, ochronę 24/h
na dobę, detekcję pożaru, która posiada certyfikat CNBOP w całym obiekcie z sygnałem
przekazywanym do pomieszczenia stale dozorowanego (ochrona):
a) Urząd Miejski w Gliwicach – Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,
b) Kryta pływalnia „Olimpijczyk” – Gliwice, ul. Oriona 130,
c) Górnośląskie Centrum Edukacyjne – Gliwice, ul. Okrzei 20,
d) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25.
Odpowiedź:
Ad. a) budynek Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21
1) W bezpośredniej bliskości budynku zlokalizowane są hydranty zewnętrzne DN80. Zgodnie
z treścią opracowanego przez PWiK sp. z o.o. w Gliwicach protokołu badania hydrantów
zewnętrznych z dnia 12.05.2020 r.:
- hydrant zewnętrzny DN80 nr 1151 (ul. Wyszyńskiego, przy budynku UM)
- hydrant zewnętrzny DN80 nr 1123 (u zbiegu ul. Wyszyńskiego i ul. Zwycięstwa)
spełniają obowiązujące wymagania wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego.
2) Budynek jako całość nie jest aktualnie wyposażony w system sygnalizacji/detekcji pożaru.
W stanie obecnym jedynie pomieszczenie serwerowni oraz kancelarii niejawnej wyposażone
są w lokalne systemy przeciwpożarowe (serwerownia - w system detekcji i automatycznego
gaszenia pożaru; kancelaria niejawna - w system detekcji pożaru). Sygnalizacja istniejących
lokalnych systemów jest przekazywana do pomieszczenia stale dozorowanego.
Jednocześnie informuję, że w bieżącym roku planuje się rozpoczęcie prac związanych
z dostosowaniem budynku do obowiązujących wymogów pożarowych, w ramach których
budynek zostanie wyposażony m.in. w system oddymiania klatek schodowych oraz sygnalizacji
pożaru w całym obiekcie. Przewidywany okres realizacji ww. prac przypada na lata 2021-2023.
3) Budynek posiada całodobową ochronę.
Ad. b) Kryta pływalnia „Olimpijczyk” – Gliwice, ul. Oriona 130
1) hydranty - zewnętrzne Ø 80 – 3 szt;
2) ochrona - nadzór pracowników MZUK;
3) brak Centrali Sygnalizacji Pożarowej.
Ad. c) Górnośląskie Centrum Edukacyjne – Gliwice, ul. Okrzei 20,
1) lokalizacja podstawowa
- instalacja hydrantowa wraz z zestawem hydroforowym , gaśnice, instalacja odgromowa
- hydranty – wewnętrzne
- hydranty zewnętrzne
- ochrona – 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak
- 2) lokalizacja nr 2 HALA NOWYCH TECHNOLOGII - instalacja hydrantowa z zestawem
hydroforowym, podręczny sprzęt gaśniczy
- hydranty – wewnętrzne
- hydranty zewnętrzne
- gaśnice proszkowe
- ochrona – 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak
3) lokalizacja nr 3 BUDYNEK ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO
- instalacja odgromowa, gaśnica
- gaśnica proszkowa
- ochrona – 24/h na dobę
4) lokalizacja nr 4 HALA SPORTOWA - instalacja hydrantowa, podręczny sprzęt gaśniczy
- hydranty – wewnętrzne
- podręczny sprzęt gaśniczy
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- ochrona – 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak
5) lokalizacja nr 5 LABORATORIUM instalacja hydrantowa, podręczny sprzęt gaśniczy
- hydranty – wewnętrzne
- hydrant zewnętrzny
- ochrona – 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak
6) lokalizacja nr 6 HALA NR 1 instalacja hydrantowa, podręczny sprzęt gaśniczy
- hydranty – wewnętrzne
- hydrant zewnętrzny
- ochrona – 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak
7) lokalizacja nr 7 MAGAZYN POMOCY DYDAKTYCZNYCH CKP
- podręczny sprzęt gaśniczy
- hydranty - brak
- ochrona – 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak
- 8) lokalizacja nr 8 KOTŁOWNIA podręczny sprzęt gaśniczy
- hydranty - brak , gaśnice proszkowe
- ochrona - 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak
9) lokalizacja nr 9 HALA NR 3 podręczny sprzęt gaśniczy
- hydranty - brak
- gaśnice proszkowe
- ochrona – 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak
10) lokalizacja nr 10 BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY MAGAZYNOWY CKP
- hydranty - brak
- ochrona – 24h/ na dobę
- detekcja pożaru - brak
- 11) lokalizacja nr 11 PAWILON TYPU DAMM -instalacja hydrantowa, podręczny sprzęt
gaśniczy
- hydranty – wewnętrzne
- hydrant zewnętrzny
- ochrona – 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak
12) lokalizacja nr 12 HALA NR 2 podręczny sprzęt gaśniczy
- hydrant zewnętrzny
- gaśniecie proszkowe
- ochrona – 24/h na dobę
- detekcja pożaru - brak
Ad. d) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25
1) hydranty - zewnętrzne Ø 80 – 2 szt;
2) ochrona - firma zewnętrzna w godz.: 22:00 - 6:00, w godz. od 06:00 - 22:00 portier -
pracownik MZUK;
3) detekcja pożaru - Centrala Sygnalizacji Pożarowej (dla 3 budynków połączonych łącznikiem
- pomieszczenia biurowe, zaplecze techniczne i  socjalne) sygnał przekazywany
do pomieszczenia portierni.
Pytanie nr 208: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki
wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że
Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 209: Prosimy o wprowadzenie zapisu: z ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody związane z prowadzeniem działalności
medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej
z wyjątkiem udzielania drobnych świadczeń medycznych w ramach działalności domów opieki
społecznej.
Za drobne świadczenia rozumiemy takie jak pomiar ciśnienia, pomiar poziomu cukru we krwi.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 40.
Pytanie nr 210: Prosimy o obniżenie podlimitu sumy gwarancyjnej dla szkód spowodowanych
przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń do wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie
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zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 192.
Pytanie nr 211: Prosimy o sprecyzowanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z przeniesieniem choroby SARS-CoV-2,
Covid-19 lub jakiejkolwiek innej choroby zakaźnej o zakresie pandemii.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 192.
Pytanie nr 212: Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są wszystkie
koszty związane z próbą zapobieżenia szkodzie związane z chorobą / przeniesieniem choroby
SARS-CoV-2, Covid-19 lub jakiejkolwiek innej choroby zakaźnej o zakresie pandemii.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ w sprawach nieuregulowanych
obowiązują OWU Wykonawcy. Jednocześnie patrz odpowiedź na pytanie nr 192.
Pytanie nr 213: Prosimy o sprecyzowanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z przeniesieniem chorób takich jak: zakażenie
wirusem HIV, gąbczaste encefalopatie (BSE) i choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkody związane z przeniesieniem chorób takich jak
wyżej wymienione obowiązują tylko dla szkód wynikających ze świadczenia drobnych usług
medycznych – patrz rozszerzenie q.
Pytanie nr 214: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia / zamówień
uzupełniających nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 215: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych
ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek
rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ ubezpieczenie obejmuje szkody
wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.
Pytanie nr 216: Proszę o podanie ilości parkingów, zbiorników wodnych, placów zabaw za
które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.
Odpowiedź:
1) I lość parkingów – informacja znajduje się w załączniku nr 10C do SIWZ, w tym
w szczególności w polach:
- mienie w posiadaniu lub użytkowaniu;
- zakres prowadzonej działalności statutowej;
2) Ilość zbiorników wodnych – w zakresie zbiorników wodnych, rozumianych jako kąpielisko lub
ośrodek wypoczynkowy mających charakter otwarty, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za
obiekty zarządzane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych tj.:
- Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice, Gliwice, ul. Ziemięcicka 62;
- Kąpielisko Leśne, Gliwice, ul. Toszecka 137.
Miejski Zarząd Usług Komunalnych odpowiada także, za utrzymanie stawów w Parku
Szwajcaria przy ul. Łabędzkiej o powierzchni w przybliżeniu 1 900 i 1 800 metrów
kwadratowych, o maksymalnej głębokości 2,5m.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że szczegółowa charakterystyka obiektów
zarządzanych przez pozostałe miejskie jednostki organizacyjne znajduje się w załączniku nr
10C do SIWZ.
3) Ilość placów zabaw.
Zamawiający informuje, że ponosi odpowiedzialność m.in. za place zabaw zlokalizowane przy
obiektach oświaty i wychowania zgłaszanych do ubezpieczenia, dane wskazano w załączniku
nr 10C do SIWZ, w tym m.in. w części odnoszącej się do mienia w posiadaniu lub użytkowaniu
przez daną jednostkę. Zamawiający dodatkowo informuje, że szczegółowe informacje na temat
placów zabaw, siłowni zewnętrznych i skateparków zarządzanych przez Miejski Zarząd Usług
Komunalnych znajdują się pod następującymi adresami internetowymi:
- place zabaw: https://mzuk.gliwice.pl/wp-content/uploads/2019/02/Place-zabaw.pdf
- siłownie zewnętrzne: https://mzuk.gliwice.pl/wp-content/uploads/2019/02/Place-zabaw.pdf
- skateparki: https://mzuk.gliwice.pl/wp-content/uploads/2018/03/Skateparki.pdf
Obecnie w administracji MZUK jest:
- 59 placów zabaw,
- 24 siłownie zewnętrzne,
- 6 street workout parków,
- 3 wybiegi dla psów,
- 3 skateparki,
- 4 tory rolkowe,
- 1 pumptrack
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- 28 boisk sportowych.
Pytanie nr 217: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim związane
z utrzymaniem dróg i chodników w wysokości 1 000,00 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 218: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej dotyczącym czystych strat finansowych w wysokości 10%
odszkodowania nie mniej niż 1 000,00 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 219: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w zakresie
pozostałego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (pkt d) w wysokości 1 000,00 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.
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