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Wrocław, 15.04.2021r. 
 
 

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. Prosimy o wyjaśnienie:  
W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 
odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 
powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk „Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące 
ryzyka:”, prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem 
ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów 
terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji 
jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”  
Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do 
zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 
objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 
sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie 
ubezpieczenia.”  
Odpowiedź: Zamawiający dopisuje do zakresu ubezpieczenia stwierdzenie: „Zakresem 
ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że 
opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w 
SWZ i programie ubezpieczenia.” 
 
2. W związku z wnioskowanym rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia mienia o szkody 
wynikające z działania człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, 
błędna obsługa itp.), prosimy o wprowadzenie limitu – proponujemy 50.000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 
zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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3. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie 
odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

4. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z 
powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą 
miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 
odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit 
określony zapisami SWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia i OC nie obejmuje roszczeń 
związanych w jakikolwiek sposób z pandemią, w tym związanych z koronawirusem SARS-
CoV-2, chorobą COVID-19 czy jakąkolwiek mutacją lub odmianą SARS-CoV-2.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

7. Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia mienie (Pakiet III) w okresie 
ochrony będzie znajdowało się w lokalizacji Zamawiającego, gdzie odbywać się będą 
Mistrzostwa Świata Sztafet, tj. w lokalizacji przy ul. Katowickiej 10 w Chorzowie.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego dla 
mienia znajdującego się poza ww. lokalizacją (również w czasie transportu do/z miejsca, w 
którym odbywać się będzie impreza sportowa).  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
9. Prosimy o informację, w jaki sposób mienie zabezpieczone będzie przed kradzieżą? 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 

10. Prosimy o informację, jaka jest podstawa wyceny mienia zgłoszonego do ubezpieczenia?  

Odpowiedź: Deklarowana wartość wynikająca z zestawienia majątku World Athletics i 
podmiotów z nim związanych na potrzeby organizacji Zawodów 
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11. Prosimy o informację, jaki rodzaj wartości przyjęto dla mienia zgłoszonego do 
ubezpieczenia w Pakiecie III?  

Odpowiedź: Wartość księgowa brutto. 

12. Prosimy o potwierdzenie, że dla wartości mienia wyrażonej w walucie obcej suma 
ubezpieczenia ustalana będzie w złotych polskich według kursu średniego NBP tej waluty z 
dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

13. Prosimy o informację, czyją własnością jest mienie ruchome zgłoszone do ubezpieczenia 
w ramach Pakietu III. Jaki podmiot będzie uprawniony do odbioru odszkodowania?  

Odpowiedź: Uprawnionym do odszkodowania jest World Athletics i podmioty z nim 
związane 

14. Czy Zamawiający jest w posiadaniu pełnej listy ubezpieczonych wraz z 
przyporządkowaniem do konkretnych przedmiotów ubezpieczenia? Czy taka lista zostanie 
udostępniona wybranemu Wykonawcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia?  

Odpowiedź: Należy przyjąć, że mienie jest własnością World Athletics 

15. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia 
są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; 
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających 
powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

16. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia i OC nie obejmuje roszczeń 
związanych w jakikolwiek sposób z pandemią, w tym związanych z koronawirusem SARS-
CoV-2, chorobą COVID-19 czy jakąkolwiek mutacją lub odmianą SARS-CoV-2.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 

17. Prosimy o informację czy w okresie 3 ostatnich lat podczas organizacji imprez 
podobnego rodzaju miały miejsce szkody w zakresie ubezpieczenia mienia ruchomego 
niebędącego własnością Zamawiającego.  
Odpowiedź: Brak szkód 
 
 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.  
Termin składania ofert upływa 19.04.2021r. 
 
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Marek Kopecki 


