
 

 

 

Strona 1 z 5 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW  

ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU  

PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA  

ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH - 

PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO W OTWOCKU 

 

ZNAK SPRAWY: 

 DAP.260.5.2020, „Przetarg 5/kompleksowe ubezpieczenie ZUOP/2020” 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężnej 112B/U8 we Wrocławiu, będący 

pełnomocnikiem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa 

Państwowego w Otwocku, w związku pytaniami jakie wpłynęły w toku postępowania prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego / ograniczonego pn. „Usługa ubezpieczenia Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku” 

(znak sprawy: DAP.260.5.2020, „Przetarg 5/kompleksowe ubezpieczenie ZUOP/2020”) podaje 

niniejszym odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania oraz informuje o modyfikacjach 

(zmianach) zapisów SIWZ: 

 

 

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 28.08.2020 r.  wraz z 

odpowiedziami Zamawiającego 

 

 

Część druga zamówienia - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności i posiadanego mienia 

 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy 

prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź 

ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający 

włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej umowie lub w klauzulach dodatkowych 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający nie potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające 

bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że 

Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej umowie lub w klauzulach 

dodatkowych. 
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Pytanie nr 2: 

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki rozszerzające odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela w stosunku do zapisów SIWZ, to nie mają zastosowania chyba, że Zamawiający 

włączył je do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia, dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie potwierdza, że jeżeli OWU wskazują przesłanki rozszerzające odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela w stosunku do zapisów SIWZ, to nie mają zastosowania chyba, że Zamawiający 

włączył je do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia, dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej. 

 

 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 

zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 

zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym. 

 

 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku w SIWZ definicji / treści klauzul dla 

poszczególnych ryzyk zastosowanie będą miały definicje / treści klauzul podane w ogólnych 

warunkach ubezpieczenia Wykonawcy. Definicje / klauzule te będą traktowane jako "zakres nie 

uregulowany postanowieniami SIWZ (...) nie stojące w sprzeczności z SIWZ" 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający nie potwierdza, że w przypadku braku w SIWZ definicji / treści klauzul dla 

poszczególnych ryzyk zastosowanie będą miały definicje / treści klauzul podane w ogólnych 

warunkach ubezpieczenia Wykonawcy. Definicje / klauzule te będą traktowane jako "zakres nie 

uregulowany postanowieniami SIWZ (...) nie stojące w sprzeczności z SIWZ". 

 

 

Pytanie nr 5: 

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla OC z tytułu szkód środowiskowych – pkt i) 

Zał.1  do SIWZ w wysokości 10% odszkodowania nie mniej 1 000,00 PLN w każdej szkodzie 

rzeczowej  

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla OC z tytułu 

szkód środowiskowych – pkt i)  w wysokości 10% odszkodowania nie mniej 1 000,00 PLN w każdej 

szkodzie rzeczowej.  

W związku z powyższym pkt. i) przyjmuje następującą treść: 

 

i) OC z tytułu szkód środowiskowych 
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Odpowiedzialności za szkody w mieniu lub na osobie poniesione przez osoby trzecie oraz 

koszty usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby (pod warunkiem że do poniesienia ich 

Ubezpieczający został zobowiązany decyzją administracyjną upoważnionych do tego organów), 

powstałe w wyniku wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się (wycieku), 

dymu, pary, sadzy, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów (płynnych lub gazowych), 

zbędnych materiałów lub innych substancji do gleby, atmosfery bądź ciągu lub zbiornika 

wodnego na powierzchni lub w głębi gruntu, o ile zostały spełnione łącznie wszystkie poniższe 

warunki:  

 przyczyną wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się jest zdarzenie 

nagłe i przypadkowe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczającego przy 

zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa, 

 przyczyna powstania szkody jest bezsporna, 

 szkoda powstała wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczającego w ramach 

ubezpieczonej działalności gospodarczej, 

 początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela z umowy obowiązującej w chwili wystąpienia początku zdarzenia, nie 

później jednak niż w ciągu 72 godzin od początku zdarzenia, 

 zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej 

lub policji. 

Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego, czy 

zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie. 

Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej 

Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania nie mniej 1 000 zł w każdej szkodzie rzeczowej 

 

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 6: 

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla OC w związku z promieniowaniem jonizującym 

i każeniem radioaktywnym -  pkt j) Zał.1  SIWZ w wysokości 10% odszkodowania nie mniej 

1 000,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej  

 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla OC 

w związku z promieniowaniem jonizującym i każeniem radioaktywnym -  pkt j) SIWZ w wysokości 

10% odszkodowania nie mniej 1 000,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej. 

W związku z powyższym pkt. j) przyjmuje następującą treść: 

 

j) OC w związku z promieniowaniem jonizującym i skażeniem radioaktywnym 

Odpowiedzialności za szkody związane pośrednio lub bezpośrednio z promieniowaniem 

jonizującym  i skażeniem radioaktywnym z wyłączeniem szkód objętych ochroną w ramach 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatujących urządzenie 

jądrowe. 

Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej 

Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania nie mniej 1 000 zł w każdej szkodzie rzeczowej 

 

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 

 

 

 

Pytanie nr 7: 

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych wskutek winy umyślnej 

(kl. reprezentantów) w wysokości 10% odszkodowania nie mniej 1 000,00 PLN w każdej szkodzie 
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Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód 

spowodowanych wskutek winy umyślnej (kl. reprezentantów) w wysokości 10% odszkodowania nie 

mniej 1 000,00 PLN w każdej szkodzie. 

W z związku z powyższym zapisy SIWZ przyjmują następującą treść: 

 

Ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkody spowodowane wskutek 

winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie 

do reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby lub 

organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do 

zarządzania ubezpieczonym podmiotem. 

Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania nie mniej 1 000 zł w każdej szkodzie rzeczowej 

 

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 8: 

Proszę o informację, czy TU w każdej sytuacji zachowuje prawo do regresu do pracownika 

zatrudnionego na podstawie innej niż umowa o pracę - pkt g) Zał.1  SIWZ  

 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający potwierdza, że TU w każdej sytuacji zachowuje prawo do regresu do pracownika 

zatrudnionego na podstawie innej niż umowa o pracę - pkt g) SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 9: 

Proszę o wykreślenie zapisu dotyczącego Kosztów pokrywanych w ramach sumy gwarancyjnej – 

pkt e), tj: „postepowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz koszty 

opłat administracyjnych”  

 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego Kosztów 

pokrywanych w ramach sumy gwarancyjnej – pkt e), tj.: „postepowań sądowych, w tym mediacji 

lub postępowania pojednawczego oraz koszty opłat administracyjnych. 

W związku z powyższym zapisy SIWZ przyjmują następującą treść: 

 

Koszty pokrywane w graniach sumy gwarancyjnej 

a) zastosowania wszelkich dostępnych środków na celu zapobieżenia powstaniu bezpośrednio 

grożącej szkodzie lub zwiększeniu się szkody, choćby okazały się bezskuteczne, 

b) wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru 

szkody, 

c) obrony sądowej w postępowaniu cywilnym z udziałem ubezpieczającego (ubezpieczonego) 

jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej 

ochroną ubezpieczeniową, 

d) obrony sądowej w postępowaniu karnym, jeśli prowadzone postępowanie związane jest 

z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego. 

 

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 10: 

Prosimy o wykreślenie zapisu jn  –  Zał.10 Projekt umowy generalnej   do SIWZ par 1 pkt  8) i jeśli 

jest taki zapis w innych dokumentach to również wnosimy o jego wykreślenie 
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Zapisy SIWZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU oraz SWU z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy 

zapisy OWU lub SWU są korzystniejsze dla Zamawiającego - wówczas będą one miały 

automatycznie zastosowanie w warunkach ubezpieczenia. Wszelkie wątpliwości należy 

interpretować na korzyść Zamawiającego.  

Wyjątkiem od opisanej zasady jest sytacja, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym zawrze 

informację określającą, które z korzystniejszych dla Zamawiającego zapisów OWU i SWU niż 

postanowienia SIWZ nie będą obowiązywać w ofercie. 

Brak informacji oznacza zaoferowanie przez Wykonawcę zapisów korzystniejszych dla 

Zamawiającego. 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu jak wyżej – Zał.1  do SIWZ 

pkt 3) oraz  w innych dokumentach do SIWZ. 

 

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

 


