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Wrocław, 16.04.2021r. 
 

 
 
 

Do uczestników  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na usługę ubezpieczenia Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. w Chorzowie 

 
 

WYJA ŚNIENIE TRE ŚCI SWZ  NR 23/2021/Chorzów 

 
Działając w imieniu i na rzecz Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. w Chorzowie, na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ 
zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje 
wyjaśnienia do SWZ: 
 
 
 
1. W nawiązaniu do odpowiedzi zamawiającego dotyczących:  
 
11.1. Prosimy o potwierdzenie iż klient akceptuje przedstawienie propozycji na bazie 
poniższej klauzuli:  
Klauzula Nr 28 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności ponad ustaloną w umowie 
ubezpieczenia sumę gwarancyjną (Nadwyżkowa ochrona ubezpieczeniowa)  
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU 
strony postanowiły, że ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna 
ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez 
ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, 
wykorzystywanym w tej działalności, które nie mogą być pokryte z powodu wyczerpania 
sumy gwarancyjnej określonej w podstawowej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej.  
2. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową w 
ramach nadwyżkowej umowy ubezpieczenia, TU ponosi odpowiedzialność wyłącznie za 
roszczenia odszkodowawcze w części przekraczającej sumę gwarancyjną określoną w 
podstawowej umowie ubezpieczenia. TU ponosi odpowiedzialność za roszczenia 
odszkodowawcze do wysokości sumy gwarancyjnej lub podlimitu odpowiedzialności 
określonego w nadwyżkowej umowie ubezpieczenia.  
3. TU nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nie zostały pokryte w ramach sumy 
gwarancyjnej w podstawowej umowie ubezpieczenia z powodu jej wyczerpania.  
4. W przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej w podstawowej umowie ubezpieczenia, 
nadwyżkowa umowa ubezpieczenia nie spełnia wymogu posiadania podstawowej umowy 
ubezpieczenia, w tym obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.   
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2. Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia zamiast 
ubezpieczenia nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dedykowanego 
dla imprezy MISTRZOSTWA ŚWIATA SZTAFET na SG 10 000 000 USD na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.  
 
3. W przypadku braku akceptacji czy zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dedykowanego dla imprezy MISTRZOSTWA 
ŚWIATA SZTAFET z inna SG. Jeśli tak prosilibyśmy o określenie wysokości SG. 
Odpowiedź: Nie dotyczy 
 
Ponadto Zamawiający doprecyzowuje 
SUMA GWARACYJNA NADW YŻKI - OC nadwyżkowe, z klauzulą step down (drop 
down) na kwotę 20 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia z minimalnym Punktem 
Zaczepienia na poziomie 500 tys. zł 
 
4. W odniesieniu do pakietu IV ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosiłbym o 
udostępnienie załącznika z podzielonym mieniem, z wyszczególnieniem elektroniki oraz 
podziałem na sprzęt elektroniczny stacjonarny, przenośny oraz oprogramowanie i nośniki 
danych. 
Odpowiedź: Zebranie takich informacji w krótkim czasie nie jest możliwe.  
 
 
 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.  
Termin składania ofert upływa 20.04.2021r. 
 
 
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom. 
 
 
 
 
 

Marek Kopecki 


