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Wrocław, 13.04.2021r. 

 

 

 

 

Do uczestników  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na usługę ubezpieczenia Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. w Chorzowie 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 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: 

 

 

 

 

 Pakiet I  

1. Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie sumy gwarancyjnej z nadwyżkowego 

ubezpieczenia OC nastąpi po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia 

obowiązkowego OC organizatora imprez masowych oraz po wyczerpaniu sumy 

gwarancyjnej ubezpieczenia dobrowolnego OC z tytułu prowadzonej działalności i 

posiadanego mienia. 

  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, o ile ubezpieczenie obowiązkowe będzie 

wymagane 

 

2. Czy organizowana impreza podlega wymogowi zawarcia obowiązkowego 

ubezpieczenia OC organizatora imprezy masowej? Jeśli tak, prosimy o informację, 

czy organizator zawarł/zawrze takie ubezpieczenie i z jaką sumą gwarancyjną?  

 

Odpowiedź: Impreza nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC imprez masowych. 

W chwili powstania obowiązku ubezpieczenia, Organizator zawrze stosowną polisę z Sumą 

Gwarancyjną określoną w Ustawie o Bezpieczeństwie Imprez Masowych. 

 

3. Jaka jest przewidywana maksymalna liczba miejsc w przypadku dopuszczenia 

publiczności do udziału w imprezie (bez względu na administracyjne obostrzenia 

związane z pandemią)?  

 

Odpowiedź: Maksymalna pojemność Stadionu to 54 378 miejsc. Ze względu na panującą 

sytuację pandemiczną oraz czas pozostały do przeprowadzenia zawodów (poniżej 30 dni dla 

zgłoszenia imprezy masowej), udział jakiejkolwiek publiczności nie jest możliwy. 
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4. Jakie działania będzie podejmuje organizator w celu zapewnienia obowiązującego 

reżimu sanitarnego w związku z pandemią?  

 

Odpowiedź: Zasady reżimu sanitarnego określa protokół kontroli medycznej 

opracowany na potrzeby World Relays Silesia 2021. Celem tego protokołu jest 

zmniejszenie ryzyka przeniesienia wirusa SARS-CoV-2. 

 

World Athletics, w porozumieniu z organizatorami i władzami lokalnymi, postanowiło 

opracować i wdrożyć niniejszy zestaw procedur, opisany poniżej w skrócie. 

 

Noszenie maski zakrywającej usta i nos jest obowiązkowe we wszystkich miejscach 

publicznych przez cały czas, z wyjątkiem następujących dwóch sytuacji: 

- Podczas spożywania posiłków lub napojów. 

- Tylko dla zawodników: na stadionie lekkoatletycznym, na bieżni, podczas 

rozgrzewki przed zawodami i w strefach treningowych (maska będzie musiała być 

noszona podczas przemieszczania się między tymi strefami a hotelem). 

Zabroniona jest jakakolwiek interakcja, stanowiąca znaczące ryzyko przeniesienia 

wirusa, z osobą, która nie posiada akredytacji lub nie jest bezpośrednio zaangażowana 

w organizację imprezy. 

 

Przed podróżą do Polski każdy uczestnik zostanie poproszony o dostarczenie 

negatywnego wyniku badania wymazu z jamy noso-gardłowej lub ustnej części gardła 

w języku angielskim, w celu wykrycia materiału genetycznego SARS-CoV-2 (Reakcja 

łańcuchowa polimerazy - PCR), wykonanego w ciągu 48 godzin przed wyjazdem. 

Każdy musi przestrzegać przepisów obowiązujących w czasie podróży i posiadać 

wystarczającą ilość maseczek i środków odkażających do rąk na cały czas trwania 

podróży. W standardowych warunkach maska chirurgiczna powinna być zmieniana co 

4 do 5 godzin, aby zachować optymalny efekt ochronny. Zakup środków ochrony 

osobistej leży w zakresie odpowiedzialności każdego uczestnika. 

 

Transfery z lotnisk do oficjalnych hoteli odbędą się z zachowaniem obowiązujących w 

danym czasie przepisów sanitarnych. Więcej szczegółów: 

- Pojazdy używane do przewozu będą przewozić 50% swojej maksymalnej 

pojemności, aby zachować dystans społeczny; 

- Pojazdy będą dezynfekowane przed i po każdej podróży; 

- Maski muszą być noszone przez cały czas trwania przejazdu w autobusach i 

autobusach kursujących wahadłowo; 

- Pasażerowie proszeni są o używanie środków odkażających do rąk przed 

wejściem do autobusów i autobusów kursujących wahadłowo; 

 

Zespół medyczny Lokalnego Komitetu Organizacyjnego (LKO) w porozumieniu z 

Delegatem Medycznym World Athletics zorganizuje po przylocie test LAMP z wymazu 

z jamy noso-gardłowej lub ustnej części gardła w celu wykrycia materiału 
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genetycznego SARS-CoV-2 u wszystkich osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób 

w zawody. Autobusy będą bezpośrednio dowozić uczestników z lotnisk do Głównego 

Ośrodka Badań. 

 

Jeśli dana osoba otrzyma pozytwny wynik testu LAMP, natychmiast zostanie pobrany 

drugi wymaz z jamy nosowo-gardłowej i wysłany do innego laboratorium w celu 

potwierdzenia wyniku pozytywnego za pomocą testu PCR. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, każda osoba, u której podczas pobytu 

na terytorium Polski zostanie uzyskany wynik dodatni (PCR) w kierunku COVID-19, 

będzie musiała zostać odizolowana na okres 10 dni. Miejscem izolacji przypadku 

dodatniego jest hotel, w którym osoba ta jest zakwaterowana w momencie diagnozy. 

Koszty przedłużonego pobytu w związku z izolacją lub kwarantanną pokrywają 

uczestnicy lub organizacja wysyłająca. 

 

Niezależnie od akredytowanej kategorii, wszystkie osoby przebywające w miejscu 

zawodów dłużej niż 48 godzin, będą musiały być ponownie przebadane w celu 

wykrycia materiału genetycznego SARS-CoV-2 (PCR lub LAMP). 

 

5. Prosimy o informację nt. przebiegu ubezpieczenia/ubezpieczeń OC zawieranych 

przez Zamawiającego w związku z organizacją imprez na Stadionie Śląskim. 

Prosimy o uwzględnienie 3 ostatnich lat kalendarzowych. W przypadku wystąpienia 

szkód, prosimy o podanie daty i przyczyny szkody, wartości 

odszkodowania/roszczenia lub założonej rezerwy. 

 

Odpowiedź: Brak szkód. 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ 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 SIWZ.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją 

Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i 

niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub 

utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach polisy nadwyżkowego ubezpieczenia OC 

Zamawiający będzie wskazany jako jedyny Ubezpieczony.  
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach polisy nadwyżkowego ubezpieczenia OC 

Ubezpieczonym nie będzie żaden podmiot mający siedzibę poza terytorium RP.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

 

10. Prosimy o przesłanie szkodowości klienta po dacie wypłaty za ostatnie 3 lata z 

opisem przedmiotu i przyczyny szkody  

 

Odpowiedź: Brak szkód 

 

11. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej  
 

11.1. Prosimy o potwierdzenie iż klienta 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. 

 

11.2. Czy w odniesieniu do punktu 4 załącznika nr 11. Mają być wskazani inni dodatkowi 

ubezpieczeni poza Stadion Śląski Sp. Z o.o.  
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Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9 

 

11.3. Proszę o potwierdzenie iż wskazane w SIWZ koszty mają być pokryte w granicach 

sumy gwarancyjnej ubezpieczenia nadwyżkowego:  

 

1. postępowania sądowego lub pojednawczego prowadzonego za zgodą Ubezpieczyciela, w 

związku z roszczeniami zgłoszonymi przez poszkodowanego, w tym także koszty 

wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych z tytułu uczestnictwa w procesie 

cywilnym,  

2. uzasadnione koszty powołania za zgodą Ubezpieczyciela rzeczoznawców,  

3. uzasadnione koszty działań mających na celu zapobieżeniu zwiększenia się szkody.  

4. spowodowane podczas organizowania imprez masowych nie podlegających 

ubezpieczeniom obowiązkowym  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

12. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  
 

12.1. W odniesieniu do ryzyka przetężenia – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące 

postanowienia:  

„W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem 

zastosowania odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia przeciążeniowego. Z ochrony 

ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w zabezpieczeniach przeciążeniowych.” 

 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

12.2. W odniesieniu do rozszerzenia o szkody elektryczne – prosimy o rozszerzenie zapisów 

o następujące postanowienia (wyłączenia):  

„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU 

ubezpieczeniem nie są objęte szkody:  

 chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,  

ez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 

naprawczy,  

sie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na 

przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób 

dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i 

przeglądami),  

e wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i 

licznikach,  

żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,  

tórych - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę 

- nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) 



  Strona 6 z 7                     

              SUPRA BROKERS 
® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 

© Supra Brokers S.A.                 
_____________________________________________________________________________ 

   

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

SUPRA BROKERS
® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 

www.suprabrokers.pl 

 

 

stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach 

przesyłowych”.  

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na punkt 1 i 2 (mechaniczne, chyba że powstały 

w następstwie szkody elektrycznej i w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta 

lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy) . Pozostałe punkty - brak zgody. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

12.3. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie:  

franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł;  

 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

12.4. Proszę o potwierdzenie iż wartość ubezpieczenia mienia dotyczy wartości księgowej 

brutto. W przeciwnym wypadku proszę o sposobu określenia wartości. 

  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

12.5. Prosimy o potwierdzenie iż kradzież z włamaniem oraz rabunek, wandalizm, 

dewastacja ma być ubezpieczona do pełnej kwoty zgłaszanego mienia w przeciwnym razie 

prosimy o określenie podlimitów  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

12.6. Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyka dewastacji, wandalizmu prosimy 

o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

12.7. Proszę o określenie podlimit dla ryzyka pośredniego działania wyładowań 

atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem 

atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn 

(także w sieciach elektrycznych).  

Odpowiedź: Limit 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

 

12.8. Proszę o wprowadzenie podlimitu dla ryzyka szkód elektrycznych  

Odpowiedź: Limit 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

 

12.9. Prosimy o wprowadzenie podlimitu szkód mechanicznych 

Odpowiedź: Limit 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

 

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.  
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Termin składania ofert upływa 16.04.2021r. 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Marek Kopecki 


