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Katowice, 02.08.2021 r. 

 
WK.2816.18-WP/TP/210629/1.2021.MMAR.12163.21 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

 

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WP/TP/210629/1 NA: DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE, W OKRESIE 12 MIESIĘCY, 

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. 

 

 Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami tj.:  
Zapytanie 1 
Proszę 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. 
Wyjaśnienie 
Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący część Specyfikacji Warunków Zamówienia, został sporządzony w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu 
wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Wyjaśniamy, że intencją 
Zamawiającego jest uzyskanie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. Umowa powinna zapewnić ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
Ubezpieczającego, jeżeli w związku z wypadkiem powodującym szkodę osobową, rzeczową lub czystą stratę finansową, 
związanym z prowadzeniem działalności, wydawaniem lub zaniechaniem wydania aktów normatywnych, decyzji oraz 
orzeczeń lub posiadaniem mienia, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest w myśl przepisów prawa – 
niezależnie od reżimu odpowiedzialności (delikt, kontrakt oraz w zbiegu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej) 
– do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej 
został zawarty w części I.A Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

Zapytanie 2 
Proszę o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody z tytułu 
odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 
13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.  
Wyjaśnienie 
Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący część Specyfikacji Warunków Zamówienia, został sporządzony w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu 
wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Szczegółowy zakres ochrony 
ubezpieczeniowej został zawarty w części I.A Opisu Przedmiotu Zamówienia (w tym OC z tytułu szkód w środowisku 
naturalnym). 
Zapytanie 3 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie korzysta i nie będzie korzystał w czasie ochrony ubezpieczeniowej z 
pośrednika ubezpieczeniowego – agenta ubezpieczeniowego lub brokera ubezpieczeniowego. W przeciwnym razie 
proszę o jego wskazanie. 
Wyjaśnienie 
Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący część Specyfikacji Warunków Zamówienia, został sporządzony w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu 
wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jak wynika z części II.A Opisu 
Przedmiotu Zamówienia czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania – bez udziału 
brokera ubezpieczeniowego. Powyższe dotyczy również agenta ubezpieczeniowego.  
Zapytanie 4 
Proszę o możliwość wprowadzenia do obsługi likwidatora dedykowanego, opiekuna Klienta oraz osobę wskazaną do 
interwencji w zakresie likwidacji szkód. 
Wyjaśnienie 
Postanowienia wzoru Umowy (§ 5 ust. 1 projektowanych postanowień umowy) określają możliwość wskazania 
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych ze strony Wykonawcy do współpracy nad realizacją Umowy. Postanowienia 
jw. są uniwersalne, jednakowe dla wszystkich wykonawców.  
Zapytanie 5 
W przypadku klauzuli reprezentantów proszę o możliwość wprowadzenia sublimitu w wysokości 1.000.000 zł na jeden 
i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Jeśli sublimit jest niemożliwy do przyjęcia, proszę o podanie 
akceptowalnego. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, w przedmiotowym zakresie. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to Zamawiający opracowuje Specyfikację Warunków 
Zamówienia, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia. 
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Zapytanie 6 
W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje 
poniższe wyłączenia:  
a) 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);  
b) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);  
c) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania 

budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;  
d) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych,  
e) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji; 
f) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub podjęcia 

wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;  
g) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;  
h) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, 

transmisji danych;  
i) związane ze stosunkiem pracy;  
j) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, w przedmiotowym zakresie. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to Zamawiający opracowuje Specyfikację Warunków 
Zamówienia, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia. 
Zapytanie 7 
Proszę o potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku działania młotów 
pneumatycznych, hydraulicznych, walców, kafarów lub szkód powstałych wskutek wibracji lub wstrząsów, nie obejmuje 
i Wykonawca nie odpowiada za szkody:  
1. będące uszkodzeniami powierzchniowymi, które nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają 

bezpieczeństwu jego użytkowników;  
2. powstałe wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwania sprzętu przez pracowników 

nieposiadających stosownych uprawnień;  
3. wynikające z braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia wykonywanych prac. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, w przedmiotowym zakresie. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to Zamawiający opracowuje Specyfikację Warunków 
Zamówienia, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia.  

Zapytanie 8 
Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, 
kary lub jakiekolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub 
zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):  
• koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;  
• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej. 
Wyjaśnienie 
Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący część Specyfikacji Warunków Zamówienia, został sporządzony w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu 
wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Tym samym Zamawiający nie widzi 
podstaw do zmiany zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, w przedmiotowym zakresie. W postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego to Zamawiający opracowuje Specyfikację Warunków Zamówienia, w tym Opis Przedmiotu 
Zamówienia. 
Zapytanie 9 
Proszę o informację czy Zamawiający w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek 
na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych 
o możliwość zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie? 
Wyjaśnienie 
Pytanie nie pozostaje w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zapytanie 10 
Proszę o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody 
wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek 
rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Compensa nie odpowiada za szkody 
spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub 
w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego. 
Wyjaśnienie 
Pytanie nie pozostaje w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zapytanie 11 
Uprzejma prośba o zmianę zapisu odnośnie sumy gwarancyjnej  
z:  
1.500.000,00 zł na jedną szkodę i na wszystkie szkody w rocznym okresie ubezpieczenia  
na:  
1.500.000,00 zł na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. 
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Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, w przedmiotowym zakresie. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to Zamawiający opracowuje Specyfikację Warunków 
Zamówienia, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia. 
Zapytanie 12 
Proszę o odpowiedź na poniższe pytania- TAK/NIE:  
Czy w ramach postępowania egzekucyjnego został ustanowiony zarządca przymusowy?  
Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne?  
Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie upadłościowe? 
Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie likwidacyjne?  
Czy w księdze wieczystej dotyczącej którejkolwiek nieruchomości Ubezpieczonego wpisane jest więcej niż dwie hipoteki 
– każda przysługująca innemu wierzycielowi. 
Wyjaśnienie 
Żadna z okoliczności wymienionych w zapytaniach od pierwszego do czwartego nie dotyczy Zamawiającego. Zapytanie 
piąte nie pozostaje w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zapytanie 13 
Proszę o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają 
zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ 
i programie ubezpieczenia, i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności 
w programie ubezpieczenia (np. czyste straty finansowe, szkody w środowisku naturalnym, OC pracodawcy). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że kwestie dotyczące wzajemnych relacji treści poszczególnych dokumentów zostały 
uregulowane w § 9 ust. 2 i 3 wzoru Umowy (projektowane postanowienia umowy). Zapisy wzoru Umowy w tym zakresie 
są czytelne i ich treść, zdaniem Zamawiającego, nie nasuwa wątpliwości interpretacyjnych.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otrzymują:  

1. Adresat / strona internetowa www.zdw.katowice.pl  

 

 

 
Opracowała: Magdalena Marciniak 

http://www.zdw.katowice.pl/
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