
  

      vii. W przypadku szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej – 

protokół spisany ze sprawcą potwierdzający przebieg zdarzenia.  

W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku lub innego przestępstwa 

dodatkowo: 

                           viii.Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policje, 

                           ix.Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze  

                           zdarzeniem, 

                           x.Kopia dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń  

                           pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody,  

                           protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii  

                           umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu – jeśli obiekt jest chroniony przez  

                           agencje, 

                           xi.Kopia umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu  

                           alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu – jeśli obiekt posiada system  

                           alarmowy. 

W przypadku szkód zgłaszanych tytułem OC Ubezpieczony przekaże też dodatkowo: 

                           xii. Dane poszkodowanego [w tym kontaktowe - telefon], datę zgłoszenia szkody  

                           przez poszkodowanego,  

                          xiii.Tytuł prawny poszkodowanego do lokalu (fotokopia), ewentualnie oświadczenie  

                           wspólnoty potwierdzające członkostwo poszkodowanego i jego prawo do lokalu, 

                           xiv.Oświadczenie poszkodowanego, że nie otrzymał odszkodowania w związku ze  

                           szkodą lub nie ubiega się o takie odszkodowanie; 

                          xv.Rachunki za wykonane usunięcie szkody wraz z kosztorysem [pkt 2 ust c-e]; 

                          xvi.Informację, kto ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę wraz z  

                          uzasadnieniem stanowiska; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 5: Klauzula 13 przezornej sumy ub. – wnosimy o wykreślenie słów „oraz pokryciu kosztów 

powstałej szkody w przypadku kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątkowego przyjęta w 

wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu 

wewnętrznego lub zewnętrznego”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 6: Klauzula 16 warunków i taryf - wnosimy o dopisanie, że klauzula nie ma zastosowania do 

art. 816KC, ryzyk nieobjętych zamówieniem oraz odnowienia limitów odpowiedzialności (z 

zastrzeżeniem postanowień klauzuli fakultatywnej automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia) 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 11. Odpowiedź z dnia 23.02.2015 r. cz. 2 
Pytanie 7: Klauzula 18 klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – 

wnosimy o obowiązywanie klauzuli, o ile zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniają przepisy prawa i 

są we właściwym stanie do natychmiastowego użycia, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe nie budzą 

zastrzeżeń pod względem prawidłowości wykonania, a każde z wymienionych rodzajów zabezpieczeń 

są należycie konserwowane;  

W przypadku braku akceptacji zamawiającego dla wniosku ubezpieczyciela o wprowadzenie 

powyższej zmiany, prosimy o wskazanie przez zamawiającego obszarów (lokalizacji, budynków, 

pomieszczeń), co do których opisane zastrzeżenie nie jest realizowane wraz z podaniem przyczyn 

takiego stanu rzeczy; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na żadne zmiany treści klauzuli zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych. 
Pytanie 8: Klauzula 24 miejsca ubezpieczenia – wnosimy o zmniejszenie limitu do 100 tyś zł na jedną 

lokalizację i 1 mln zł na wszystkie lokalizacje 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 9: Klauzula 25 Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – wnosimy o dopisanie 

nw. warunków, które powinny być spełnione  łącznie: 

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,  

2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne 

technicznie i gotowe do użycia, 

3) mienie zabezpieczone jest pod względem p. kradzieżowym zgodnie z OWU 

Ubezpieczyciela 

4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, 

inne ciecze oraz para. 



  

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem 

ubezpieczenia. 

Dodatkowo w odniesieniu do sprzętu elektronicznego warunkiem ochrony ubezpieczeniowej 

jest, aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach 

znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. 

W przypadku braku akceptacji zamawiającego dla wniosku ubezpieczyciela, prosimy o 

wskazanie przez zamawiającego obszarów (lokalizacji, budynków, pomieszczeń), co do 

których nie są spełnione postulowane zapisy dodatkowe wraz z podaniem przyczyn takiego 

stanu rzeczy; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 10: Klauzula 29  koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – wnosimy o dopisanie, że 

dotyczy szkody, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na mocy postanowień umowy 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie 11: Klauzula 31 transportowania – wnosimy o wprowadzenie zapisów: 

1. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na 

podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług 

logistycznych. 

2. Ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają: 

1) pojazdy i urządzenia w czasie holowania, 

2) pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie, 

3) urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących. 

4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

1) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, 

w tym magnetycznych i optycznych, 

2) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, 

bądź jego właściwości, 

3) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do 

przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka 

transportu, 

4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia 

mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia 

niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i 

wyładunkowych, 

5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego 

kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku, 

6) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 12: Klauzula 34 zalaniowa – prosimy o: 

12.1 udzielenie informacji: 

- czy w latach 2012-2015 powstały szkody w zakresie regulowanym klauzulą, a jeśli tak, 

udzielenie bliższych informacji; 

- czy według najlepszej wiedzy zamawiającego już występują przypadki nieprawidłowości 

wymienionych w klauzuli, a jeśli tak, udzielenie bliższych informacji; 

12.2 wyłączenie ze stosowania klauzuli budynków, w których: 

- w ostatnich 3 latach powstała chociaż raz taka szkoda, lub 

- stan techniczny dachu, złącz zewnętrznych budynków lub stolarki okiennej jest dostateczny 

lub zły, według Tabeli nr 2 do SIWZ. 

Odpowiedź: Patrz Załącznik nr 4 do SIWZ. Brak zgody na powyższe wyłączenia. 
Pytanie 13: Klauzula 37 automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia – wnosimy o zmianę 

słowa „dwukrotności” na słowo „jednokrotności”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie 14: Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o włączenie do treści klauzuli poniższego 

zapisu: 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 

1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej , wynosi więcej niż: 

a)  50 lat -  dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, 

b)  90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej 



  

2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ 

nadzoru budowlanego, 

3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym 

potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, 

5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w 

elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji 

projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, 

6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych 

potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, 

7) wyłączonych z eksploatacji, 

8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda 

powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin 

ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału 

wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji), 

9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu 

znajdującym się w tych obiektach. 

W przypadku braku akceptacji zamawiającego dla wniosku ubezpieczyciela, prosimy o wyłączenie 

stosowania klauzuli w odniesieniu do budynków, wraz z mieniem w nich, wyłączonych z użytkowania 

na okres dłuższy niż 30 dni oraz w odniesieniu do budynków, wraz z mieniem w nich, których stopień 

zużycia technicznego jest większy niż 60%; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 15: Prosimy o uzupełnienie danych w Tabeli nr 2 (wykaz budynków i budowli) pkt. 10 

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie o brakujące dane, w szczególności: opis konstrukcji (ściany, 

konstrukcja dachu, pokrycie dachu), rok budowy, opis stanu technicznego każdego z budynków oraz 

czy jest użytkowany. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie dane, którymi dysponuje w chwili obecnej 

znajdują się w Załączniku nr 4 do SIWZ. 
Pytanie 16: Prosimy o podanie informacji czy kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, 

instalacji i urządzeń są wykonywane w wymaganych przepisami prawa terminach oraz czy 

przeprowadzone kontrole wykazały jakieś nieprawidłowości, jeśli wykazały prosimy o informację w 

jakim zakresie, w których obiektach i lokalizacjach oraz jakie działania zostały podjęte lub będą 

podjęte i w jakich terminach w celu wyeliminowania wykazanych kontrolą zagrożeń.    

Odpowiedź: Kontrole są przeprowadzane w wymaganych przepisami prawa terminach. 

Kontrole nie wykazały nieprawidłowości. 
Pytanie 17: W odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji na okres dłuższy niż 30dni 

(wymienionych w tabeli nr 2) prosimy o udzielenie informacji o tych lokalizacjach: 

a. czy w obiektach znajdują się ruchomości wykonane z materiałów palnych, jeśli tak rodzaj 

i wartość 

b. przyczyna nieużytkowania 

c. okres nieużytkowania w dniach lub w tygodniach (dotychczasowy i dalszy) 

d. jakie są zamierzenia zamawiającego w odniesieniu do tych pozycji 

e. sposób zabezpieczenia budynku przed dostępem osób nieuprawnionych, stosowane 

zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe 

f. sposób i częstotliwość sprawdzania przez pracowników zamawiającego lub inne osoby na 

jego zlecenie nienaruszalności budynku i jego stanu 

g. czy zasilanie lokalizacji w media (gaz, energia elektryczna, woda, ewentualnie inne) 

zostały wyłączone; 

h. czy zamawiający planuje wykonać rozbiórkę budynków, jeśli tak, wnosimy o wyłączenie 

ich z postępowania przetargowego 

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono. Patrz odpowiedzi z dnia 23.02.2015r. cz. 2  
Pytanie 18: W odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania powyżej 30 dni wnosimy o 

ograniczenie zakresu ochrony dla ww. budynków do następujących ryzyk nazwanych: „pożar, 

bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego”. 

Odpowiedź: Nie dotyczy.  
Pytanie 19: Prosimy o potwierdzenie, że obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne 

urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane 



  

są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie 

z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  
Pytanie 20: Prosimy o informację, czy są składowane materiały niebezpieczne. Jeżeli tak, to w jakiej 

lokalizacji i jak są zabezpieczone. 

Odpowiedź: Nie ma takich obiektów.  
Pytanie 21: Mienie pracownicze i uczniowskie – wnioskujemy o wprowadzenie limitu nie wyższego 

niż 1500 zł na pracownika/ucznia 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie 22: Kolektory słoneczne – prosimy o informację, jaka jest orientacyjna wartość kolektorów 

słonecznych (solarów) zgłoszonych w ramach aktualnego postępowania przetargowego do 

ubezpieczenia oraz czy w ostatnich 3 lata tego rodzaju kolektory słoneczne również były objęte 

ochroną ubezpieczeniową 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie posiada takich instalacji, jednak 

nie wyklucza zainstalowania ich w przyszłości.  
Pytanie 23: Zapis z swiz: „Budowle (ogrodzenia, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty 

małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, itp.) na terenie Powiatu 

Wieruszowskiego nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe w wartości 

odtworzeniowej” -  Jaka jest wartość budowli, która została zgłoszona do ubezpieczenia w systemie na 

sumy stałe / Czy w ostatnim postepowaniu przetargowym te budowle były ubezpieczone na I ryzyko, 

w jakim zakresie, wg jakiej wartości oraz z jaką franszyzą/ Prosimy o podanie szkodowości za okres 3 

ostatnich lat dla tego rodzaju mienia.   

Odpowiedź: Patrz Załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie zamawiający informuje, iż tego typu 

mienie nie było dotychczas ubezpieczone w systemie na I ryzyko. 
Pytanie 24: Zapis z siwz: „Znaki drogowe (w tym sygnalizacja świetlna), tablice informacyjne słupy 

oświetleniowe, lampy należące do Zamawiającego na terenie Powiatu Wieruszowskiego nie wykazane 

do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe wypłata odszkodowania w wartości odtworzeniowej - Jaka 

jest wartość budowli, która została zgłoszona do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe / Czy w 

ostatnim postepowaniu przetargowym te budowle były ubezpieczone na I ryzyko, w jakim zakresie, 

wg jakiej  wartości oraz z jaką franszyzą/ Prosimy o podanie szkodowości za okres 3 ostatnich lat dla 

tego rodzaju mienia 

Odpowiedź: Patrz Załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie zamawiający informuje, iż tego typu 

mienie było dotychczas ubezpieczone w systemie na I ryzyko z sumą ubezpieczenia 20 000,00 zł i 

franszyzą integralną 200 zł. 
Pytanie 25: Wnosimy o wyłączenie ochrony za szkody w danych znajdujących się w pamięci ulotnej 

jednostki centralnej sprzętu elektronicznego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie 26: Prosimy o opis zabezpieczeń p.przepięciowych sprzętu elektronicznego  

Odpowiedź: Systemy przepięciowe II stopnia o prądzie zapłonu 275V.  
Pytanie 27: Prosimy o podanie informacji na temat częstotliwości archiwizacji danych w formie 

elektronicznej na zapasowych kopiach oraz miejsca ich przechowywania 

Odpowiedź: Dane dostępne na serwerach są archiwizowane codziennie. Nośniki elektroniczne w 

serwerowni. 
Pytanie 28: Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt jest konserwowany zgodnie z zaleceniem/ instrukcją 

producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
Pytanie 29: Czy Zamawiający akceptuje możliwość włączenia w formie warunków szczególnych, nie 

wynikających z OWU wykonawcy następujących klauzul: 

A. Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT 

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, 

przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia 

danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian 

spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. 

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w 

szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, 

uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody 



  

związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w 

działalności, 

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu 

funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie 

szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w 

działalności, 

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z 

zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie 

ubezpieczenia  - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. 

B. Klauzula - ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności w następstwie szkody w 

sprzęcie elektronicznym 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

§ 1 

1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o zwiększone koszty 

działalności, poniesione przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia przerwom lub 

zakłóceniom w działalności, spowodowanym szkodą w ubezpieczonym sprzęcie 

elektronicznym, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na podstawie Sekcji I OWU 

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

2. Przez zwiększone koszty działalności, o których mowa w ust. 1 rozumie się nadwyżkę kosztów 

ponad koszty normalnej działalności, które muszą być poniesione przez Ubezpieczającego w 

celu jej kontynuacji tj.:  

1) koszty proporcjonalne - narastające proporcjonalnie do czasu przerwy lub zakłóceń w 

działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty: 

a) tymczasowego wykorzystania sprzętu zastępczego lub systemów zewnętrznych,  

b) tymczasowego wynajęcia i użytkowania urządzeń i/lub pomieszczeń zastępczych,  

c) zastosowania alternatywnych procedur pracy lub procesów  technologicznych, 

d) dodatkowego wynagrodzenia pracowników (tj. pracy w godzinach nadliczbowych 

oraz w godzinach nocnych), 

e) usług świadczonych przez osoby trzecie (tj. wykorzystania obcej siły roboczej w 

zakresie przetwarzania danych), 

2) koszty nieproporcjonalne - niezależne od upływu czasu przerwy lub zakłóceń w 

działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty: 

a) jednorazowej procedury przeprogramowania,  

b) zresetowania i ponownego załadowania systemów operacyjnych, 

c) transportu do i z pomieszczeń zastępczych. 

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności 

§ 2 

1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w 

związku ze szkodą: 

1) za którą Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie Sekcji I OWU, 

2) powstałą w każdego rodzaju liniach przesyłowych, 

3) powstałą w systemach pomocniczych, przez które rozumie się systemy konieczne dla 

prawidłowego funkcjonowania ubezpieczonego mienia (są to w szczególności: urządzenia 

klimatyzacyjne, urządzenia podtrzymujące zasilanie (UPS-y), przetworniki częstotliwości, 

agregaty prądotwórcze jako niezależne źródła energii). 

2. Z zakresu ochrony wyłączone są również koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w 

związku z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zniekształceniem, całkowitym lub częściowym 

skasowaniem, bezprawnym wykorzystaniem danych i oprogramowania. 

3. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe albo zwiększone 

pośrednio lub bezpośrednio przez którąkolwiek z następujących przyczyn: 

1) decyzję władz publicznych, która uniemożliwia lub opóźnia odtworzenie zniszczonego 

mienia lub jego eksploatację, 

2) brak u Ubezpieczającego wystarczających środków kapitałowych na odtworzenie, naprawę 

lub wymianę mienia zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego, 

3) modernizacje i ulepszenia prowadzone w trakcie przeglądów, remontów, odbudowy, 

naprawy lub wymiany ubezpieczonego mienia, 

4) zanieczyszczenie, skażenie, zniszczenie, uszkodzenie lub zepsucie surowców, półproduktów 

lub gotowych produktów, 



  

5) szkody zaistniałe w wynajętych urządzeniach zastępczych, sprzęcie zastępczym lub 

systemach zewnętrznych wykorzystywanych przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia 

przerwom lub zakłóceniom w prowadzonej działalności. 

Maksymalny okres odszkodowawczy 

§ 3 

1. Maksymalny okres odszkodowawczy jest to maksymalny okres, w którym Ubezpieczyciel 

pokrywa poniesione przez Ubezpieczającego zwiększone koszty działalności powstałe w 

związku ze szkodą w sprzęcie elektronicznym. 

2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia nie ustalono inaczej, postanawia się, że maksymalny okres 

odszkodowawczy wynosi 12 miesięcy. 

Suma ubezpieczenia 

§ 4 

1. Sumę ubezpieczenia ustala się na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z 

zastrzeżeniem następujących zasad: 

1) suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie równa jest kwocie miesięcznego limitu 

odszkodowawczego przemnożonego przez liczbę miesięcy ustaloną jako maksymalny okres 

odszkodowawczy i powiększonego o kwotę kosztów nieproporcjonalnych, 

2) suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia równa jest kwocie 

miesięcznego limitu odszkodowawczego przemnożonego przez liczbę miesięcy okresu 

ubezpieczenia i powiększonego o kwotę kosztów nieproporcjonalnych. 

2. Miesięczny limit odszkodowawczy będący podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia określa Ubezpieczający w wysokości 

odpowiadającej zwiększonym kosztom jakie musiałby ponieść w celu zapobieżenia przerwie 

lub zakłóceniom w działalności w okresie 1 miesiąca. 

3. Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi: 

1) w odniesieniu do zwiększonych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w związku z 

pojedynczą szkodą w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym - suma ubezpieczenia na 

jedno zdarzenie, 

2) w odniesieniu do zwiększonych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w związku 

ze wszystkimi szkodami w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym powstałymi w okresie 

ubezpieczenia - suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

W przypadku, gdy suma ubezpieczenia nie została ustalona oddzielnie na koszty 

proporcjonalne i nieproporcjonalne, przyjmuje się, że górną granicą odpowiedzialności dla 

kosztów proporcjonalnych jest 80% łącznej sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie. 

4. Sumę ubezpieczenia pomniejsza się o kwotę wypłaconego odszkodowania i z chwilą jej 

wyczerpania odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia zwiększonych 

kosztów wygasa, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. 

5. Na wniosek Ubezpieczonego i po opłaceniu dodatkowej składki, w trakcie trwania umowy 

ubezpieczenia suma ubezpieczenia może zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości lub 

podwyższona. Uzupełniona lub podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki. 

Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania 

§ 5 

1. Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za udokumentowane koszty, 

określone w par. 1 ust. 2 niniejszej Klauzuli poniesione w okresie odszkodowawczym, który: 

1) rozpoczyna się w dniu powstania szkody w ubezpieczonym mieniu lub w dniu poniesienia 

pierwszych zwiększonych kosztów działalności, 

2) kończy się w dniu, w którym Ubezpieczający przestał ponosić zwiększone koszty 

działalności, 

z zastrzeżeniem, że okres ten nie będzie dłuższy niż maksymalny okres odszkodowawczy 

określony w umowie ubezpieczenia, w którym Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty 

należnego odszkodowania na podstawie niniejszej Klauzuli. 

2. Za wysokość szkody przyjmuje się: 

1) w przypadku kosztów proporcjonalnych - rzeczywiste i udokumentowane dzienne kwoty 

zwiększonych kosztów, z zastrzeżeniem, że miesięczna kwota odszkodowania nie może 

przekroczyć maksymalnego miesięcznego limitu określonego w umowie ubezpieczenia, 



  

2) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych - jednorazową kwotę odszkodowania na 

pokrycie rzeczywistych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez 

Ubezpieczającego, ograniczona do limitu określonego w umowie ubezpieczenia. 

3. Od ustalonej wysokości odszkodowania potrąca się ustaloną w umowie ubezpieczenia 

franszyzę redukcyjną: 

1) w przypadku kosztów proporcjonalnych - kwotę stanowiącą iloczyn średnich stawek 

dziennych odszkodowania i liczby dni roboczych określonych w umowie ubezpieczenia, 

2) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych - kwotę lub procent wartości szkody. 

Postanowienia końcowe 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Klauzulą zastosowanie mają obowiązujące Ogólne 

Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego od Wszystkich Ryzyk Ubezpieczyciela. 

C. Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących 

Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 

umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia 

rozszerza się o szkody powstałe w nośnikach obrazu (np. bębnach selenowych) w urządzeniach 

fotokopiujących. 

W razie szkody powstałej wskutek pożaru lub kradzieży z włamaniem odszkodowanie będzie 

wypłacone na podstawie wartości nowego zamiennika (wg wartości odtworzeniowej). 

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń objętych ochroną będzie obniżone 

proporcjonalnie do liczby kopii już wykonanych na dzień powstania szkody (wg stanu zużycia), 

jako stosunek liczby kopii wykonanych do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez 

producenta danego sprzęt 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 30: Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie (str. 44) – prosimy o wykreślenie 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 31: Klauzula płatności rat (str.44) – prosimy o zmianę zapisu na następujący: „w przypadku 

wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania 

rat jeszcze nie wymagalnych (nie dotyczy szkody kradzieżowej); jeżeli zapłata należnej 

Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, 

za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia 

płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku wystarczających 

środków. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 32: Okres ubezpieczenia (str. 58): proponujemy zmianę zapisu na następujący: 

„Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia 

obowiązujących polis, dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu/zarejestrowania pojazdów 

lub od chwili zgłoszenia/oględzin pojazdu i jest zgodny z okresem ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych. Pojazdy fabrycznie nowe, kupowane w krajowej sieci dealerskiej są 

automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności przedstawiania ich do oględzin pod 

warunkiem dostarczenia wniosku o ubezpieczenie najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zarejestrowania i przed odbiorem z salonu dealerskiego.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 33: Zakres ubezpieczenia (str. 58) prosimy o zmianę 3 ppkt. na następujące: 

-  uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż, pod warunkiem 

jego prawidłowego załadowania i przewożenia, 

-  dostania się wody do wnętrza pojazdu, z wyłączeniem uszkodzenia silnika wskutek zassania 

wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie 

zagrożenie, 

-  koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej ochrona ubezpieczeniową nie mogą 

przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia pojazdu, lecz nie więcej niż 1.000 zł dla pojazdów o DMC do 

3,5t i 1.500 zł w przypadku pozostałych pojazdów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 34: Suma ubezpieczenia (str. 59) – prosimy o zmianę ostatniego ppkt. na następujący:  

„- amortyzacja części zniesiona, z wyłączeniem szkód w ogumieniu, akumulatorze, elementach 

ciernych układu hamulcowego, elementach ciernych układu sprzęgła, elementach układu 

wydechowego, dla których uwzględnia się indywidualne zużycie eksploatacyjne.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 



  

Pytanie 35: W odniesieniu do zapisów SIWZ, czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższą zmianę 

zapisu  w odniesieniu do I części zamówienia: 

„ jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia: 

a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50% w każdym 

rodzaju ryzyka oddzielnie objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek 

wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu 

rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy w 

każdym rodzaju ryzyka oddzielnie 

b) na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50% w każdym 

rodzaju ryzyka oddzielnie objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek 

wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy 

pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki 

należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 

miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) w każdym rodzaju ryzyka oddzielnie.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 36: Czy występują magazyny wysokiego składowania powyżej 4 m? 

Odpowiedź: Nie.  

Pytanie 37: Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej minimum 500 zł we 

wszystkich ubezpieczeniach?   

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
Pytanie 38: W odniesieniu do zapisów klauzuli likwidacyjnej  sprzętu elektronicznego i środków 

trwałych prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli: 

 Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych  

Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego 

odszkodowanie wypłacane jest bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego, 

maksymalnie do wysokości ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia w wartości brutto lub 

odtworzeniowej utraconego środka trwałego jeśli jest ona niższa niż ustalona wartość księgowa brutto.  

W przypadku szkody częściowej odszkodowanie powinno uwzględniać faktycznie poniesione koszty 

naprawy, odbudowy obejmujące wartość zakupu nowych materiałów oraz koszty robocizny i 

transportu.  

W przypadku nieodtwarzania mienia Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, 

zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku 

nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności pod warunkiem przeznaczenia 

środków uzyskanych z odszkodowania na środki trwałe stanowiące majątek placówki (inwestycje, 

modernizacje itp.) które nie były ujęte w planie inwestycyjnym. W takim wypadku odszkodowanie 

wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami 

umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce 

zastąpienia). W przeciwnym razie odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej 

mienia dotkniętego szkodą.  

W przypadku szkody całkowitej wypłata odszkodowania nastąpi w wysokości sumy ubezpieczenia 

według wartości księgowej brutto danego środka trwałego lub jeśli jego odtworzenie jest w niższej 

wartości to do wartości odtworzenia danego środka trwałego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 39: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia w  wartości księgowej brutto  w sprzęcie 

elektronicznym, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższej treści „ Przez wartość 

księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu elektronicznego z 

uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 40: W odniesieniu do zapisów klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym 

oraz w środkach trwałych i wyposażeniu, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu 

„ Za wzrost wartości majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie 

zostanie pobrana dodatkowa składka”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 41: W odniesieniu do zapisów zakresu ubezpieczenia  mienia od pożaru dotyczących „ 

uszkodzenia ubezpieczonego mienia wskutek działania wysokiej temperatury (z wyłączenie 

powolnego działania  temperatury), pary , gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza, 

czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie powyższego zapisu  

lub  



  

wprowadzenie wyłączenia szkód „ powstałych wskutek systematycznego zawilgacania pomieszczeń z 

powodu nieszczelności urządzeń wodno- kanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych” 

Prosimy również o potwierdzenie iż powolne działanie dotyczy wszystkich wymienionych zdarzeń. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
Pytanie 42: W odniesieniu do zapisów zakresu ubezpieczenia mienia od pożaru dotyczących  

dewastacji czy Zamawiający dopuszcza poniższą zmianę treści definicji „ Z zachowaniem pozostałych 

nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 

postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel  obejmuje ochroną ubezpieczeniową 

szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub 

uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. 

Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres 

dłuższy niż 30 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 43: W odniesieniu do zapisów zakresu ubezpieczenia mienia od pożaru dotyczących 

ubezpieczenia kolektorów słonecznych czy zamawiający dopuszcza wykreślenie powyższego 

przedmiotu. 

W przypadku braku zgody na wyłączenie kolektorów słonecznych prosimy o podanie wartości, 

systemu  i wysokości zgłaszanego mienia.   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od 

pożaru dotyczących ubezpieczenia kolektorów słonecznych. Ponadto patrz odpowiedź na pytanie 

22. 
Pytanie 44: W odniesieniu mienia zainstalowanego na zewnątrz budynków, czy Zamawiający 

dopuszcza wprowadzenie limitu w wysokości 20.000 zł ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

Pytanie 45: Czy elementy konstrukcyjne elementy drewniane budynków zgłaszanych do 

ubezpieczenia zabezpieczone są  impregnacją ogniochronną . 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje takimi informacjami. Wszystkie znane informacje 

zawarte są w załączniku do SIWZ. 
Pytanie 46: Czy w budynkach o konstrukcji drewnianej  instalacja elektryczna w uniepalnionej 

izolacji i wszystkie elementy instalacji  elektrycznej  (np. rozdzielnice, przełączniki)   odizolowane  od  

konstrukcji palnej lub czy instalacja elektryczna i wszystkie elementy instalacji  elektrycznej  (np. 

rozdzielnice, przełączniki)   odizolowane  od  konstrukcji palnej (np. poprzez zastosowanie peszli lub 

uchwytów izolujących) 

Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający nie posiada budynków o konstrukcji typowo drewnianej. 

Budynki mają jedynie elementy drewniane w postaci więźby dachowej. 
Pytanie 47: Czy w budynkach o konstrukcji drewnianej   występuje kominek lub grill  czy  

zachowana jest wolna przestrzeni 3 m od otwartego kominka lub grilla  (w przypadku kiedy 

dotyczy/występuje) 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 
Pytanie 48: Czy prowadzone są  regularne badania instalacji kominowej,  elektrycznej i 

piorunochronnej zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 

mieszkalnych. 

Odpowiedź: Tak. 
Pytanie 49: Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 

ubezpieczeniem, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów 

prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); 

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 

Odpowiedź: Tak. 
Pytanie 50: Czy obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia  są użytkowane i utrzymywane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) 

Odpowiedź: Tak. 
Pytanie 51: Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 

przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez 



  

uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń 

warunkujących ich użytkowanie? 

Odpowiedź: Tak.  
Pytanie 52: W odniesieniu do zapisów klauzuli Klauzula odstąpienia od prawa do regresu prosimy 

doprecyzować osoby w stosunku do których nie będzie miał zastosowanie regres. Prosimy o 

akceptację poniższej treści klauzuli: 

Klauzula odstąpienia od prawa do regresu - Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu w stosunku do 

osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, czyli : 

- za osoby fizyczne świadczące pracę na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, w tym także 

zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

- za osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, za szkody wyrządzone przez te osoby. Zrzeczenie się prawa do 

regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie lub w stanie po spożyciu 

alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków 

zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Zrzeczenie się prawa do regresu 

nie ma zastosowania do podwykonawców, jeżeli przy wykonywaniu powierzonych czynności nie 

podlegali kierownictwu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dotyczy wszystkich ryzyk.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 53: W odniesieniu do zapisów klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy 

o doprecyzowanie, iż przedmiotowa klauzula dotyczy sprzętu elektronicznego oraz zgodę na 

Ubezpieczenie sprzętu/części od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty włączenia do 

eksploatacji. 

Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody 

materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty 

włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że: 

- sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach 

do tego przystosowanych, 

- termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu 

tego okresu Ubezpieczyciel  musi być poinformowany przez Ubezpieczającego w terminie 24 

godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie 

prawo ustanowienia warunków, 

- ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do 

ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi 

warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 54: W odniesieniu do zapisów klauzuli warunków i taryf prosimy o jej wykreślenie we 

wszystkich grupach ubezpieczeń. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 55: W odniesieniu do zapisów klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych prosimy o dodanie 

zapisu „ pod warunkiem, iż są one zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 56: W odniesieniu do zapisów klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – czy 

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie limitu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
Pytanie 57: W odniesieniu  do klauzuli zmian w odbudowie   prosimy o poniższą modyfikacje :  

Klauzula zmian w odbudowie – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że na pisemny wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę 

zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej 

konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z 

aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych. Dodatkowy limit 

odszkodowawczy wynosi 20% wartości szkody wyliczonej bez uwzględnienia zmian w odbudowie z 

zaznaczeniem, że wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach 

sumy ubezpieczenia budynku lub budowli z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli 

będzie miała zastosowanie. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 58: W odniesieniu do klauzuli zgłaszania szkód, prosimy o zmianę na” …3 dni…”    



  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 59: W odniesieniu do zapisów klauzuli miejsca ubezpieczenia prosimy o zmniejszenie limitu 

do 500.000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 60: W odniesieniu do klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji, czy Zamawiający 

dopuszcza wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 61: W odniesieniu do klauzuli likwidacji drobnych szkód czy Zamawiający dopuszcza 

wprowadzenie poniższej treści  : 

 „Klauzula Likwidacji drobnych szkód  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody, której 

szacowana wartość nie przekracza 3.000,00 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony  lub 

Ubezpieczający  ma prawo po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela o samodzielnej likwidacji takiej 

szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający: 

a) datę sporządzenia protokołu 

b) skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół 

c) datę wystąpienia szkody 

d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia) 

e) wykaz uszkodzonego mienia  

f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody 

g) szacunkową wartość szkody  

h) dokumentację fotograficzną. 

 Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający 

dostarczy do ubezpieczyciela  oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o 

wypłacie odszkodowania, tj.: 

- protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem), 

- faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), 

- kosztorys naprawy, 

- inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel  odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać. 

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Ubezpieczyciela Ubezpieczający lub Ubezpieczony dostarczy 

kosztorys naprawy.  

Powyższe postanowienia, w żadnym razie: 

a) nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi 

faktu wystąpienia szkody, a w przypadku jeśli posiada ona znamiona przestępstwa, także 

zawiadomienia Policji; 

b) nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty 

odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się niezasadne. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
Pytanie 62: W odniesieniu do klauzuli transportu wewnętrznego, czy Zamawiający dopuszcza 

wykreślenie przedmiotowej klauzuli. W przypadku braku zgody czy Zamawiający dopuszcza 

wprowadzenie limitu w wysokości 20.000,00 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli transportu wewnętrznego, 

jednakże wprowadzony już został wcześniej limit w wysokości 50 000,00 zł. 
Pytanie 63: W odniesieniu do klauzuli  transportowania, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie 

poniższej klauzuli : 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz  

niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź 

będące w ich  posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym mieniu 

podczas transportu na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które 

spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony lub 

Ubezpieczający prowadzi działalność, 

2)  transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub osoby, za które 

ponoszą one odpowiedzialność,  

3) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność 

Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu 

prawnego.  



  

Ubezpieczeniem nie są objete jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem 

dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w 

szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: 

1) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, 

deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, 

uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub 

budowli; 

2) wypadek, jakiemu uległ środek transportu,*) 

3) rabunek, 

4) kradzież mienia wraz ze środkiem transportu, 

5) kradzież z włamaniem. 

W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub 

kradzieży z włamaniem (pkt 3.4) i 3.5) powyżej) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko 

wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie 

ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo 

dozorowanym. 

Za początek transportu  uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za 

koniec transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w 

wyniku zdarzeń losowych wskazanych w pkt. 3 mających miejsce podczas załadunku i rozładunku 

mienia są objęte  ubezpieczeniem. 

Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody: 

1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z 

obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku , jak również wskutek 

obciążenia środka transportu ponad dopuszczalna ładowność; 

2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe; 

3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości 

przewożonego w nim mienia; 

4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub 

objętości; 

5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;  

6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub 

innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia 

przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane 

jest kierowanie pojazdami; 

7) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej 

nieruchomości (posesji). 

Ponadto ochrona ubezpieczniowa nie obejmuje transportu: 

1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki 

2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym 

Limit 50.000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

Pytanie 64: W odniesieniu  do zapisów klauzuli wypowiedzenia umowy  prosimy o modyfikację  

poniższego zapisu:  

Na mocy niniejszej klauzuli za ważne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez 

Ubezpieczyciela uważa się wyłącznie:  

- utratę licencji, zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności,  

- niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej 

przeprowadzenia,  

- umyślne spowodowanie szkody przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego 

- wyłudzenie lub próbę wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z zawartej 

z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 65: W odniesieniu  do klauzuli zalaniowej ,czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie limitu 

do kwoty 50.000 zł?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
Pytanie 66: W odniesieniu do klauzuli przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie prosimy o 

wyłączenie z niej sprzętu elektronicznego . 



  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 67: W odniesieniu do ubezpieczenia kradzieży czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie 

mienia uczniowskiego z zakresu ubezpieczenia mienia ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
Pytanie 68: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży, czy Zamawiający dopuszcza  

zmniejszenie limitu na kradzież zwykła do kwoty 10.000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
Pytanie 69: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia szyb od stłuczenia i zapisów dotyczących 

likwidacji szkód, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu w wysokości 10.000 zł i 

wprowadzenie treści klauzuli opisanej w pytaniu 27.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
Pytanie 70: W odniesieniu do zapisów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego dotyczącego wymogów 

dotyczących sposobu tworzenia oraz przechowywania kopii zapasowych danych nie mają 

zastosowania, prosimy o informację w jaki sposób dane są przechowywane, zabezpieczone, 

kopiowane. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził w tym zakresie regulacje wewnętrzne.  

1.System informatyczny zabezpieczony jest przed zagrożeniami poprzez : 

a) oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na stacjach roboczych 

b) firewall sprzętowy Cisco  

c) w uzasadnionych przypadkach przez osobiste zapory ogniowe zainstalowane na 

stacjach roboczych.  

d) zasilacze awaryjne dedykowane dla serwerów 

 2. W Urzędzie stosuje się następujące metody i środki uwierzytelniania:   

a ) login i hasło do systemu operacyjnego, do pracy na serwerze danych, do aplikacji przetwarzającej 

dane osobowe. 

b) karty dostępowe do pomieszczeń serwerowni, 

c) karty magnetyczne kodowane 

3. Kopie bezpieczeństwa systemów wykonywane są codziennie automatycznie w formie 

elektronicznej na dyskach twardych serwerów ustalonych przez administratora systemu 

informatycznego, raz w tygodniu na nośnikach trwałych takich jak płyty CD, płyty DVD. 

Elektroniczne nośniki danych i kopie bezpieczeństwa przechowuje się w pomieszczeniach do których 

mają dostęp tylko uprawnione osoby do przetwarzania danych osobowych. 

Pytanie 71: W odniesieniu do ubezpieczenia od pożaru prosimy o wyłączenie z ochrony budynków 

przeznaczonych do rozbiórki.  

Odpowiedź: Nie dotyczy. 
Pytanie 72: W odniesieniu  do ubezpieczenia OC  (I część zamówienia), prosimy o wykreślenie 

klauzuli czystych strat finansowych lub wprowadzenie poniższych wyłączeń : 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

1)       powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 

2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy 

publicznej,  

3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, 

prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, 

4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku 

udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 

5) związane ze stosunkiem pracy, 

6) wynikające z niedotrzymania terminów,  

7) przekroczenia ustalonych kosztorysów, 

8) wynikające z działalności reklamowej, 

9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania 

informatycznego, 

10)  wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace 

jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym 

związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 73: W odniesieniu do ubezpieczenia OC  (I część zamówienia) podpunkt d, czy Zamawiający 

dopuszcza wprowadzenie poniższych wyłączeń : 

Zakres ochrony nie obejmuje:  



  

- szkód polegających na utracie dokumentów z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie.  

- dokumentów o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 74: W odniesieniu do ubezpieczenia OC  (I część zamówienia) , OC zarządcy dróg 

publicznych, czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli na poniższą: 

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z 

administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do 

naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego 

w  art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od 

zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi,  

2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia 

odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi 

przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia  deszczu nawalnego, 

3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te 

nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach 

oraz innych aktualnych przepisach, 

4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni 

lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi. 

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 

1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 

2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla 

korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,  

3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej  

i potwierdzonej na piśmie wiadomości, 

4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad 

odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych 

obowiązujących u ubezpieczonego. 

 limit zgodne z SIWZ” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 75: W odniesieniu do  ubezpieczenia OC zarządcy dróg publicznych prosimy o 

doprecyzowanie  czy podana suma  gwarancyjna 500.000 zł jest podlimitem w ramach sumy 

odpowiedzialności deliktowo –kontraktowej -1.000.000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie jest to podlimit podstawowej sumy gwarancyjnej 

lecz odrębna suma gwarancyjna.  
Pytanie 76: W odniesieniu do  ubezpieczenia OC zarządcy dróg publicznych Zamawiający dopuszcza 

wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500,00 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
Pytanie 77: Czy Zamawiający dopuszcza przesuniecie terminu składania ofert do 26.02.2015r?  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał już takiej zmiany. 
Pytanie 78: Czy Zamawiający dopuszcza  w  II Części Zamówienia -  Ubezpieczenia komunikacyjne  

zmianę treści klauzuli fakultatywnej - Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania - o brzmieniu: 

„Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, 

wypłaca zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości bezspornych kosztów szkody 

stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 10 dni roboczych od 

zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej.” 

Na treść: 

„Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, 

wypłaca zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości bezspornych kosztów szkody 

stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 10 dni roboczych od 

zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej – pod warunkiem posiadania pisemnej dyspozycji.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 


