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Wrocław, 01.09.2020r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR ZS/U_13/20/B
Działając w imieniu i na rzecz Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do
SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje
wyjaśnienia do SIWZ:
W odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych:
1/ Jaka jest największa, łączna suma ubezpieczenia wszystkich środków trwałych w jednej
lokalizacji oraz jaki to adres.
Odpowiedź: Największa łączna suma ubezpieczenia wszystkich środków trwałych w
jednej lokalizacji tj. Oczyszczalnia Ścieków, ul. Wodna 19, 47-400 Racibórz wynosi
57.000.000,00 zł .
2/ Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały/o zgłoszone mienie wyłączone
z eksploatacji, pustostany, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów/budynków
nieużytkowanych.
3/ Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do
rozbiórki, wyburzenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki
przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.
4/ Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone instalacje solarne i
fotowoltaiczne. Jeśli natomiast zostały zgłoszone, to w których lokalizacjach oraz jaka jest
jednostkowa wartość w każdej z nich.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone
instalacje solarne i fotowoltaiczne.
5/ Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną
ubezpieczeniową ryzyk związanych z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem
wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
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6/ Dla ryzyka przepięć, przetężeń i szkód elektrycznych wnioskujemy o wprowadzenie
franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% szkody nie mniej niż 500,00 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
7/ Dla ryzyka kradzieży zwykłej wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w
wysokości 500,00 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
8/ Dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu prosimy o wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej w wysokości 5% szkody nie mniej niż 500,00 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
9/ Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego
ubezpieczenia w wysokości 10% wartości łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 15 mln
PLN.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
10/ Czy w najbliższych 24 miesiącach planowane są inwestycje typu rozbudowa,
przebudowa obiektów istniejących lub budowa nowych. Jaka jest planowana wartość tych
prac i w jakich lokalizacjach, w jakich obiektach.
Odpowiedź: W okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje roboty w zakresie budowy
i modernizacji sieci, urządzeń, obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni
ścieków oraz związane z zabezpieczeniem energetycznym, optymalizacją zużycia energii,
dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków. Szacowana wartość robót ok.
8.500.000,00 zł.
11/ Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powodziowych w
wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 50.000 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
12/ Prosimy o wyjaśnienie zapisu w części dotyczącej ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – w pozycji Zakres terytorialny ubezpieczenia
– „wyposażenie karetek” – o jaki sprzęt chodzi.
Odpowiedź: Zamawiający wyłacza z ubezpieczenia zapis:
Powyższe rozszerzenia i sumy ubezpieczenia dotyczą również mienia (w tym sprzętu
medycznego) znajdującego się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe o ile
pozostawiony pojazd był prawidłowo zamknięty (okna, drzwi). Ochrona będzie obejmowała
również ryzyko "kradzieży zwykłej". Niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody
spowodowanej kradzieżą mienia z karetki Ubezpieczony zobowiązuje się do zawiadomienia
o tym fakcie Policję.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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13/ W ubezpieczeniu maszyn i sprzętu budowlanego od wszystkich ryzyk wnioskujemy o
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
14/ Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane są użytkowane i
utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
15/ Prosimy o potwierdzenie, że mienie jest zabezpieczone w sposób przewidziany
obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w
szczególności ustawą o ochronie przeciwpożarowej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że mienie jest zabezpieczone w sposób
przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony
przeciwpożarowej,
w szczególności ustawą o ochronie przeciwpożarowej.
16/ Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje
techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi
technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W sytuacji gdy w protokołach z
dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujących ich użytkowanie, są one
niezwłocznie realizowane.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane
instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu
technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione
podmioty. W sytuacji gdy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono
zastrzeżenia warunkujących ich użytkowanie, są one niezwłocznie realizowane.
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
17/ Prosimy o wskazanie:
- rodzaju działalności wnioskowanej do ubezpieczenia,
- przychodu za 2018r. i 2019r. i planowanego na 2020r.
- ilości zatrudnionych pracowników,
- wskazanie ubezpieczonych produktów,
- określenia rodzaju mienia będącego przedmiotem najmu oraz jego orientacyjną wartość,
Odpowiedź: Rodzaj działalności wnioskowanej do ubezpieczenia,
•
pobór i uzdatnianie i dostarczanie wody,
•
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- przychod za 2018r. i 2019r. i planowany na 2020r.
•
przychód 2018 - 30.302.394,56 zł
•
przychód 2019 – 31.981.012,20 zł
•
planowany przychód 2020 – 32.404.130,00 zł
- ilości zatrudnionych pracowników – 146 osób,
- wskazanie ubezpieczonych produktów – uzdatniona woda,
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- określenia rodzaju mienia będącego przedmiotem najmu oraz jego orientacyjną wartość infrastruktura wodno-kanalizacyjna o wartości 96.375.932,32 zł
Ponadto:
18/ Prosimy o podanie przyczyny – opis szkód z których wypłacono odszkodowanie, oraz
informacji, jakie podjęto działania prewencyjne aby im zapobiec w przyszłości.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dostępne informacje o szkodowości zostały podane
w Załączniku nr 9 do SIWZ. W dniu 30.06. 2020 r. oddano do użytku zbiornik
przeciwpowodziowy „Racibórz Dolny”, który zapewnia ochronę przeciwpowodziową na
odcinku Odry od Raciborza do Wrocławia.
19/ Prosimy o potwierdzenie, że definicje oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
w dedykowanych OWU Wykonawcy, nie uregulowane w SIWZ, będą miały zastosowanie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
20/ Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 10 września 2020r..
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
21.

Jaka jest największa wartość budynków pod jedną jednostka adresową PML?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 1.
2. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie sumy ubezpieczenia w
Odpowiedzialności Cywilnej z 3 000 000 zł na sumę ubezpieczenia 2 000 000 zł?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
22.

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i
spełnia przepisy p.poż??

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytanie nr 15.
23.

Zwracam się z prośbą o przesłanie treści klauzul 401 oraz 402

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
24.

Do czego będą wykorzystywane maszyny oraz sprzęt budowlany?

Odpowiedź: Zamawiający wykorzystuje posiadane maszyny i sprzęt budowlany do
prowadzenia bieżącej działalności.
25.

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli zniszczenia
przez obiekty sąsiadujące proponowany limit 500 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości
1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
26.

Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie zapisu z umowy generalnej:

&7 pk1. Ubezpieczający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji polegającego na
automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
27. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęciem zakresem
ubezpieczenia OC produktu dostarczanej przez Zamawiającego uzdatnionej wody. Jeśli
zamawiający zamierza objąć inne produkty prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia dotyczy tylko
uzdatnionej wody.
28. Prosimy o informację czy w ramach rozszerzenia numer „11) wyrządzone w
środowisku naturalnym” zakres ubezpieczenia ma obejmować roszczenia wynikające z
dyrektywy unijnej, tj. szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach
przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów
stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu
do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnemu?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Jeśli zakres ma obejmować tego typu szkody prosimy o wprowadzenie dla takiego
zakresu franszyzę redukcyjną w wysokości 10% szkody nie mniej niż 10.000 zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
29. W kontekście rozszerzenia numer 13) – prosimy o informację w jakim zakresie klient
prowadzi działalność polegającą na: produkcji /sprzedaży maszyn lub urządzeń,
serwisu lub naprawy maszyn i urządzeń – o jakie maszyny i urządzenia chodzi, jaka
jest skala tej działalności.
Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi działalności polegającej na: produkcji /sprzedaży
maszyn lub urządzeń, serwisu lub naprawy maszyn i urządzeń.
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk All Risks
30. Limit odpowiedzialności dla powodzi – prosimy o rozszerzenie jego oddziaływania
również na ryzyko deszczu nawalnego:
Limit 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla powodzi i deszczu nawalnego
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
31. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający spełnia przepisy prawa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
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Odpowiedź: Zamawiający spełnia wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w
tym również w zakresie zaopatrzenia w wodę. Po ponownym przeglądzie i pomiarze
wydajności hydranty spełniają wymagania przepisów.
W przypadku jeśli klient nie spełnia przepisów prawa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę prosimy o wskazanie
w jakim zakresie.
Odpowiedź: Nie dotyczy

Klauzule dodatkowe i informację o zamawiającym:

32. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o zmianę treści na następującą:
1. Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w
przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi
na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na
trzeci dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne
powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie
doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony
ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody.
Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów
naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym
fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody
spowodowanej kradzieżą.
2. Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez
oczekiwania na oględziny likwidatora zachowując uszkodzone elementy przez okres
nie krótszy niż 1 m-c (mienie uszkodzone, według Ubezpieczającego, w 100% oraz
wymienione podzespoły/elementy zostanie na życzenie Ubezpieczyciela oddane do
ewentualnej jego dyspozycji).
3. Ubezpieczający przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do
podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.
a) Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,
b) Dokładny opis zdarzenia wraz z określeniem przyczyn zdarzenia i szkody z pełną
dokumentacją zdjęciową obrazującą stan uszkodzonego mienia bezpośrednio po
szkodzie,
c) Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody
(potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu
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d) Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku
ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
e) Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu
przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z
oryginałem),
f) W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopie
umowy najmu lokalu.
g) W przypadku szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej –
protokół spisany ze sprawcą potwierdzający przebieg zdarzenia.
W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku lub innego przestępstwa
dodatkowo:
h) Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policję,
i) Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze
zdarzeniem,
j) Kopia dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń
pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody,
protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii
umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu – jeśli obiekt jest chroniony przez
agencje,
k) Kopia umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z
systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu – jeśli obiekt
posiada system alarmowy.
4. Ubezpieczyciel otrzyma komplet dokumentów, które są każdorazowo wymagane
w procesie likwidacji szkody (skan polis wraz z wszystkimi załącznikami,
potwierdzony numer konta, na które powinno zostać przekazane odszkodowanie
oraz wyciąg z KRS) i nie będzie wymagać przesyłania tych dokumentów do każdej
szkody. Ubezpieczony zobowiązuje się do aktualizacji wyciągu z KRS w razie
zmiany wpisu.
5. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości
jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości
Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci się do Ubezpieczającego
z prośbą o uzupełnienie dokumentów.
Procedura niniejsza nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia
oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego
dotyczący zabezpieczenia praw do regresu.
Klauzula ma zastosowanie do szkód nie większych niż 10.000 zł na dzień powstania
szkody
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
Robert Gostyński
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