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„Komunikacja Miejska Łomianki”  
                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248,  

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 
 

 

Kiełpin, dnia 10.12.2020 r.  

ZW/17/2020 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Kompleksowy Program Ubezpieczenia 

dla - Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. na lata 2021-2022 

 

 

W związku z wpłynięciem zapytań do zaproszenia do złożenia oferty cenowej 

uprzejmie przekazujemy wyjaśnienia i modyfikacje treści zaproszenia. 

 

Dotyczy wszystkich ubezpieczeń. 

Pytanie nr 1.  

Prosimy przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 17.12.2020 r. 

Wyjaśnienie pytania nr 1: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

a) Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

b) Zamawiający informuje, iż w dniu 08.12.2020  r. dokonał zmiany terminu składania ofert 

informując o tym wykonawców oraz  zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego. Termin składania ofert został przedłużony do dnia 15.12.2020 roku do 

godz. 14:00. 

 

Dotyczy wszystkich ubezpieczeń. 

Pytanie nr 2.  

Proszę o rozdzielenie zadań i stworzenie oddzielnego zadania do mienia i OC oraz odrębnego 

dla ubezpieczeń komunikacyjnych. 

Wyjaśnienie pytania nr 2: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Dotyczy wszystkich ubezpieczeń. 

Pytanie nr 3.  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku  definicji ryzyka w SIWZ obowiązują 

definicje zawarte w OWU Wykonawcy. 

Wyjaśnienie pytania nr 3: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż zastosowanie będą miały postanowienia zawarte w treści Wzoru 

Umowy Generalnej, która stanowi załącznik nr 6 do Zaproszenia do złożenia oferty w 

szczególności zapisy Wzoru Umowy Generalnej zawarte w  paragrafie 14 (Podstawa 

zawarcia umów ubezpieczenia).    
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Dotyczy wszystkich ubezpieczeń. 

Pytanie nr 4.  

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek w SIWZ  podaje się, że Wykonawca/Ubezpieczyciel 

będzie pokrywał koszty tytułem ochrony ubezpieczeniowej (dotyczy zakresu i klauzul 

dodatkowych), będą to koszty uzasadnione i udokumentowane. 

Wyjaśnienie pytania nr 4: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający potwierdza dla pokrycia wnioskowanych przez Wykonawcę kosztów tytułem 

ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do zakresu ubezpieczeń, o którym mowa w treści 

Zaproszenia do złożenia oferty na „Kompleksowy Program Ubezpieczenia dla - 

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. na lata 2021-2022” w ustępie II. punkt II. 

Załącznika nr 1 do zaproszenia. 

 

 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Pytanie nr 5.  

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem  

odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku 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.)? 

Wyjaśnienie pytania nr 5: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Tak, mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem  

odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi 

przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Pytanie nr 6.  

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: 

a)  ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 

2010 r. Nr 138 poz. 931) ? 

Wyjaśnienie pytania nr 6: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Tak, stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

w środowisku pracy. 

 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Pytanie nr 7.  

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo 

Budowlane? 

Wyjaśnienie pytania nr 7: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

TAK, obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego. 
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Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Pytanie nr 8.  

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 

przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym 

przez uprawnione podmioty?  

Wyjaśnienie pytania nr 8: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Tak, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 

przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym 

przez uprawnione podmioty. 

 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Pytanie nr 9.  

Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 

użytkowanie? 

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 

jego otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 

c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) instalacji gazowej; 

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 

f) instalacji gazów medycznych; 

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

h) instalacji ciśnieniowych; 

i) urządzeń dźwigowych. 

Wyjaśnienie pytania nr 9: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Nie, nie stwierdzono istotnych zastrzeżeń. Punkty: f), i) nie dotyczy.   

 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Pytanie nr 10.  

Czy w ostatnich 20 latach  wystąpiły szkody z tytułu powodzi, podtopień- jeśli tak to kiedy i 

w jakiej wysokości? 

Wyjaśnienie pytania nr 10: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Nie, nie wystąpiły w ostatnich 20 latach szkody z tytułu powodzi i podtopień. 

 

 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Pytanie nr 11.  

Jakie prace budowlane będą prowadzone w okresie ubezpieczenia  i o jakiej wartości? 

Wyjaśnienie pytania nr 11: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający wykonuje drobne prace remontowe (naprawcze, malarskie itp.)  wynikające z 

ciągłej eksploatacji obiektów. Zamawiający na chwilę obecną nie planuje większych prac 

budowlanych jednak nie wyklucza, iż we wnioskowanym okresie ubezpieczenia tego typu 

pracę będą prowadzone. 
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Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Pytanie nr 12.  

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  dla 

szkód powstałych w wyniku zalania, jeśli do powstania  szkody doszło na skutek 

pozostawienia niezabezpieczonych otworów dachowych, okiennych, drzwiowych lub innych 

elementów budynku. 

Wyjaśnienie pytania nr 12: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany.  

 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Pytanie nr 13.  

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  dla 

szkód w trakcie prowadzenia drobnych prac ( nie wymagających pozwolenia na budowę) 

budowlanych, remontowych itp. 

Wyjaśnienie pytania nr 13: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Pytanie nr 14.  

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  dla  

kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ponoszenie odpowiedzialności m.in. za 

koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych wszelkiego rodzaju zabezpieczeń lokalu, 

łącznie z kosztami usunięcia uszkodzonych ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek 

energetycznych, wszelkich instalacji do wysokości sumy ubezpieczenia przedmiotu 

ubezpieczenia. 

Wyjaśnienie pytania nr 14: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Pytanie nr 15.  

Prosimy o wykreślenie następujących zapisów: 

- szkód spowodowanych osmaleniem, przepaleniem, 

- szkód z powodu podniesienia się wód gruntowych,  

- szkód w wyniku osunięcia i/lub zapadania się ziemi w wyniku działania człowieka? 

W przypadku braku zgody, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości: 100.000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Wyjaśnienie pytania nr 15: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

a) Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

b) Zamawiający informuje iż w kontekście zapisów, o których mowa w Załącznika nr 1 do 

zaproszenia w punkcie II podpunkt II.A.1.3.1. (Ubezpieczenie mienia od wszystkich 

ryzyk) dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 

400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód 

powstałych w wyniku osunięcia i/lub zapadanie się ziemi w wyniku działania człowieka. 

 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Pytanie nr 16.  
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Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak proszę o podanie 

sumy ubezpieczenia namiotu w raz z mieniem się w nim znajdującym oraz czy namioty 

posiadają certyfikat palności i wytrzymałości na warunki atmosferyczne -grad, napór śniegu i 

lodu, huragan 

Wyjaśnienie pytania nr 16: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Nie. Zamawiający nie posiada namiotów. 

 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Pytanie nr 17.  

Proszę o potwierdzenie, iż ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody w sieciach 

energetycznych, rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie 

przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami 

transformatorowo-rozdzielczymi, znajdujące się w odległości większej niż 100 m poza 

miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia. 

Wyjaśnienie pytania nr 17: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

a) Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany.  

b) Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia , o którym mowa w 

Załącznika nr 1 do zaproszenia, w ustępie II. punkt II.A.1.,  dopuszcza możliwość 

wprowadzenie zastrzeżenia, iż ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody w sieciach 

energetycznych, rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego 

linię przesyłowe energii elektrycznej - napowietrzne i kablowe - wraz ze stacjami 

transformatorowo - rozdzielczymi, znajdujących się w odległości większej niż 300 m poza 

miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia. 

 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Pytanie nr 18.  

Proszę o potwierdzenie, iż w każdej klauzuli i zapisach szczególnych ujętych w  SIWZ 

podany  limit odpowiedzialności jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Wyjaśnienie pytania nr 18: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż ze względu na charakter zadanego pytania nie jest w stanie 

potwierdzić prośby Wykonawcy. Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż w treści dokumentacji 

będącej Zaproszeniem do złożenia oferty mamy do czynienia z różnymi limitami, przy 

których wprowadzenie wnioskowanej przez Wykonawcę prośby wprowadzi brak sensu 

danego zapisu.  

 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Pytanie nr 19.  

Czy zamawiający akceptuje treść klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne o treści: 

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek 

klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za 

jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, 

usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie 

wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o 

podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na 

nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich 

jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym 

mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą 

następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego 
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rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się 

równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 

Przy czym za: 

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do 

komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i 

elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie 

sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i 

manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź 

kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, 

programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci 

komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby 

czasowe i logiczne”. 

Wyjaśnienie pytania nr 19: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Pytanie nr 20.  

W klauzuli strajków jest mowa, iż ma zastosowanie do mienia na warunkach AR i 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – z uwagi na to, że sprzęt elektroniczny nie jest 

zgłoszony do ubezpieczenia na odrębnych warunkach proszę o modyfikację zastosowania 

klauzuli. 

Wyjaśnienie pytania nr 20: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

a) Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

b) Zamawiający informuje, iż Zaproszenie do złożenia oferty dotyczy również ubezpieczenia 

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (Załącznik nr 1 do zaproszenia - ustępie II. 

punkt II.B.). 

 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia  

Pytanie nr 21.  

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ mają 

zastosowanie OWU wykonawcy, w tym przesłanki wyłączające bądź ograniczające 

odpowiedzialność ubezpieczyciela, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu 

ubezpieczenia opisanego w SIWZ. 

Wyjaśnienie pytania nr 21: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż zastosowanie będą miały postanowienia zawarte w treści Wzoru 

Umowy Generalnej, która stanowi załącznik nr 6 do Zaproszenia do złożenia oferty w 

szczególności zapisy Wzoru Umowy Generalnej zawarte w  paragrafie 14 (Podstawa 

zawarcia umów ubezpieczenia).    

 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia  

Pytanie nr 22.  

Prosimy o wskazanie jakie mienie ruchome stanowiące przedmiot najmu, dzierżawy, leasingu 

ma być objęte ochroną w ramach oc.  

Wyjaśnienie pytania nr 22: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wskazuje mienia ruchomego stanowiącego przedmiot najmu, dzierżawy, 
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leasingu które ma być objęte ochroną w ramach oc. 

.  

 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia  

Pytanie nr 23.  

W ramach ubezpieczenia oc wnioskujemy o wyłączenie z zakresu oc za szkody w danych 

elektronicznych, w wartościach pieniężnych, zbiorach, kolekcjach, przedmiotach o 

charakterze zabytkowym. 

W przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższa modyfikację  zwracamy się z prośbą 

o ograniczenie podlimitu dla w/w szkód do maksymalnie 100.000 zł na jeden i wszystkie 

wypadki.  

Wyjaśnienie pytania nr 23: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

a) Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

b) Zamawiający zmienia treść zapisów, o których mowa w Załączniku nr 1 do zaproszenia w 

punkcie II podpunkt II.C.8.4. (Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadania mienia) z: 

„…8.4. Odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym, komputerowym 

(programach komputerowych, danych elektronicznych), w drzewostanie i uprawach, w 

wartościach pieniężnych, dokumentach, zbiorach, kolekcjach, przedmiotach o 

charakterze zabytkowym, dziełach sztuki, biżuterii, przedmiotach z metali i/lub 

kamieni szlachetnych…”, 

na:  

„…8.4. Odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym, komputerowym 

(programach komputerowych, danych elektronicznych), w drzewostanie i uprawach, w 

wartościach pieniężnych, dokumentach, zbiorach, kolekcjach, przedmiotach o 

charakterze zabytkowym, dziełach sztuki, biżuterii, przedmiotach z metali i/lub 

kamieni szlachetnych.  

8.4.1. W odniesieniu do odpowiedzialności za szkody w danych elektronicznych, 

wartościach pieniężnych, zbiorach, kolekcjach o charakterze zabytkowym ustala się 

limit odpowiedzialności w wysokości:  

- w pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 300.000,00 zł 

na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, 

- w drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 300.000,00 zł na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

8.4.2. W odniesieniu do odpowiedzialności za szkody w dziełach sztuki, biżuterii, 

przedmiotach z metali lub kamieni szlachetnych ustala się limit odpowiedzialności w 

wysokości: 

- w pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 100.000,00 zł 

na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, 

- w drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 100.000,00 zł na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia….”. 

 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia  

Pytanie nr 24.  

Proszę o uzupełnienie katalogu wyłączeń z klauzuli czystych strat finansowych: 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia; 

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

władzy publicznej; 

3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania 
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nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego; 

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

wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji; 

5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową 

ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu; 

6) wynikające z działalności reklamowej; 

7) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;   

8) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu 

komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się; 

9) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub 

całości przedmiotu umowy; 

10) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym 

kapitałowo lub gospodarczo podmiotom. 

Wyjaśnienie pytania nr 24: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

a) Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

b) Zamawiający zmienia treść zapisów o których mowa w Załączniku nr 1 do zaproszenia w 

punkcie I podpunkt I.22. z : 

„….22. Klauzula czystych strat finansowych. 
1. Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 

czyste straty finansowe, które powstały w okresie ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczyciel (Wykonawca) nie odpowiada za: 

1) czyste straty finansowe spowodowane świadomym naruszeniem przepisów 

prawa, wskazówek bądź zaleceń zleceniodawcy oraz jakichkolwiek innych 

obowiązków; 

2) czyste straty finansowe powstałe w wyniku działalności planistycznej, doradczej, 

kierowania budową albo montażem, działalności kontrolnej lub rzeczoznawczej; 

3) czyste straty finansowe wynikłe z niedotrzymania jakichkolwiek terminów lub 

przekroczenia kosztorysów wszelkiego rodzaju; 

4) czyste straty finansowe wynikłe w związku z dokonywaniem jakichkolwiek 

płatności;  

5) czyste straty finansowe wynikające z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia; 

6) roszczenia z zakresu stosunku pracy; 

7) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych 

osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego; 

8) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli 

powstały  

w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji; 

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.  

3. Franszyza redukcyjna w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 2.000,00 

zł….”; 

na:  

„….22. Klauzula czystych strat finansowych. 

1. Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 

czyste straty finansowe, które powstały w okresie ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczyciel/Wykonawca nie odpowiada za: 
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1) czyste straty finansowe spowodowane świadomym naruszeniem przepisów 

prawa, wskazówek bądź zaleceń zleceniodawcy oraz jakichkolwiek innych 

obowiązków; 

2) czyste straty finansowe powstałe w wyniku działalności planistycznej, 

doradczej, kierowania budową albo montażem, działalności kontrolnej lub 

rzeczoznawczej; 

3) czyste straty finansowe wynikłe z niedotrzymania jakichkolwiek terminów lub 

przekroczenia kosztorysów wszelkiego rodzaju; 

4) czyste straty finansowe wynikłe w związku z dokonywaniem jakichkolwiek 

płatności;  

5) czyste straty finansowe wynikające z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia; 

6) roszczenia o wykonanie lub prawidłowe wykonanie zobowiązania oraz o zwrot 

kosztów poniesionych na poczet ich wykonania; 

7) roszczenia z zakresu stosunku pracy; 

8) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych 

osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego; 

9) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli 

powstały  

w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji; 

10) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania 

informatycznego; 

11)  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. 

12) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia, 

13) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy 

wykonywaniu władzy publicznej. 

3. Franszyza redukcyjna w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 2.000,00 

zł….”. 

 

 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia  

Pytanie nr 25.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach ubezpieczenia oc ogólnej nie w 

żadnym zakresie nie obejmuje odpowiedzialności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia, 

w szczególności odpowiedzialności objętej obowiązkowym ubezpieczeniem oc p.p.m. 

Wyjaśnienie pytania nr 25: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż w ramach zapisów, o których mowa w Załączniku nr 1 do 

zaproszenia w punkcie II podpunkt II.C.  (Ubezpieczenie OC działalności) nie oczekuje 

ochrony dla szkód pokrytych (wypłaconych) w ramach obowiązkowych ubezpieczeń 

odpowiedzialności cywilnej. 

 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia  

Pytanie nr 26.  

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach odpowiedzialności za szkody  „wynikłe z używania / 

pracy pojazdów (w tym także podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych  w zakresie wykraczającym poza zakres przedmiotowy ww. 

obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) w szczególności 

wolnobieżnych maszyn samobieżnych itp.” intencją Zamawiającego jest objecie ochroną 
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wyłącznie szkód  spowodowanych emisją substancji niebezpiecznych do środowiska oraz 

odpowiedzialności z tytułu użytkowania pojazdów nie podlegających obowiązkowi 

ubezpieczenia. 

W przypadku braku zgody na powyższą modyfikację  prosimy o potwierdzenie, że zakres 

ubezpieczenia w ramach w/w nie obejmuje nadwyżkowego ubezpieczenia ponad sumę 

gwarancyjną wynikającą z obowiązkowego ubezpieczenia p.p.m.  

Wyjaśnienie pytania nr 26: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż w ramach zapisów, o których mowa w Załączniku nr 1 do 

zaproszenia w punkcie II podpunkt II.C.11.2. (Ubezpieczenie OC działalności) nie oczekuje 

ochrony dla szkód pokrytych (wypłaconych) w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia  

Pytanie nr 27.  

Prosimy o wskazanie czy klient prowadzi parkingi strzeżone? 

Wyjaśnienie pytania nr 27: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w 

Załączniku nr 1 do zaproszenia w punkcie II podpunkt II.C., na chwile obecną nie prowadzi 

parkingu strzeżonego.  

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia  

Pytanie nr 28.  

W odniesieniu do szkód w pojazdach należących do osób trzecich prosimy o potwierdzenie, 

że zakres ochrony nie obejmuje szkód polegających na kradzieży pojazdu lub mienia w nich 

pozostawionego. 

Wyjaśnienie pytania nr 28: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

a) Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

b) Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do treść zapisów, o których mowa w Załączniku 

nr 1 do zaproszenia w punkcie II podpunkt II.C.11.5. dopuszcza możliwość wprowadzenia 

dla szkód polegających na kradzieży rzeczy pozostawionych w pojazdach limitu 

odpowiedzialności w wysokości 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia  

Pytanie nr 29.  

Zwracamy się o doprecyzowanie, że w ramach oc za szkody wyrządzone w środowisku przez 

jego zanieczyszczenie, zakres ubezpieczenia obejmuje poniesione przez osoby trzecie koszty 

usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby lub wody z substancji niebezpiecznych pod 

warunkiem, że przyczyna przedostania się była nagła, przypadkowa i niezamierzona, a jej 

początek miał miejsce w okresie ubezpieczenia. 

Wyjaśnienie pytania nr 29: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do treści zapisów, o których mowa w Załączniku nr 

1 do zaproszenia w punkcie II podpunkt II.C.11.9. zakres ubezpieczenia rozszerza się o 

odpowiedzialność cywilną za szkody oraz koszty, o których mowa w podpunkcie II.C.11.9. 

jeśli przyczyn powstania szkody była nagła, przypadkowa i niezamierzona ze strony 

Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do zapisów, o których mowa w 
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Załączniku nr 1 do zaproszenia w punkcie II podpunkt II.C.11.9. dopuszcza aby zaistniałe 

zdarzenie (nagłe, przypadkowe i niezamierzone) miało swój początek procesu przedostania 

się niebezpiecznych substancji w okresie ubezpieczenia.   

 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia  

Pytanie nr 30.  

W związku z posiadaniem  zbiorników naziemnych (na olej napędowy, przekładniowy, olej 

silnikowy prosimy o  podanie: 

a)  ile lat mają wskazane zbiorniki podziemne? 

b) Czy posiadają aktualne przeglądy p. poż oraz UDT? 

c) w jaki sposób są zabezpieczone przed przedostaniem się substancji niebezpiecznych do 

gleby i wód gruntowych oraz powietrza, tj: czy zbiorniki te wyposażone są w:  

- instalacje zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu?  

- urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód 

powierzchniowych i gruntowych ? 

-urządzenia  zabezpieczające  przed emisją par produktów naftowych do powietrza 

atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników oraz wydawaniu tych produktów do 

zbiorników pojazdów drogowych?  

d) Czy zbiorniki i substancje w nich składowane  te są objęte ubezpieczeniem od ognia i 

innych żywiołów?  

Wyjaśnienie pytania nr 30: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Ad. a) Zbiorniki naziemne wyprodukowane zostały w 2011r. 

Ad. b) Tak, posiadają aktualne przeglądy. 

Ad. c) Zbiorniki są dwupłaszczowe naziemne, wyposażone są w czujniki przecieku pomiędzy 

płaszczami z systemem alarmującym. W zbiorniku zamontowana jest sonda która mierzy oraz 

wskazuje ilość ON. 

Ad. d) Zamawiający informuje, iż zbiorniki wraz z paliwem są przedmiotem ubezpieczenia w 

ramach zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w Załączniku nr 1 do zaproszenia, w ustępie 

II. punkt II.A. 

 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia  

Pytanie nr 31.  

Prosimy o podanie jaki produkt ma być objęty ochroną w ramach oc za produkt? 

Wyjaśnienie pytania nr 31: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do treść zapisów, o których mowa w Załączniku nr 

1 do zaproszenia w punkcie II podpunkt II.C.11.11. prowadzi prace związane z konserwacją, 

naprawą (w tym wymianą uszkodzonych elementów) wiat przystankowych na terenie Gminy 

Łomianki.  

 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia  

Pytanie nr 32.  

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich 

placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt 

przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub 

chorych na Covid-19, inne – jakie? 
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Wyjaśnienie pytania nr 32: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Nie dotyczy Zamawiającego oraz przedmiotu zamówienia. 

 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia  

Pytanie nr 33.  

Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem/ opieką 

ubezpieczonego: 

-został zakażony SARS-CoV -2? 

-zachorował na Covid-19? 

-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych 

na Covid-19? 

Wyjaśnienie pytania nr 33: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Tak, wśród pracowników byli tacy, którzy: 

- zostali zakażeni  SARS-CoV -2, 

- chorowali na Covid-19, 

- oraz przebywali w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub 

chorych na Covid-19. 

 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia  

Pytanie nr 34.  

Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego 

SARS-CoV – 2 lub Covid-19? 

Wyjaśnienie pytania nr 34: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie posiada jednostek podległych. 

 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia  

Pytanie nr 35.  

Prosimy o zgodę na przeniesienie klauzuli reprezentantów do zakresu fakultatywnego. 

Wyjaśnienie pytania nr 35: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia  

Pytanie nr 36.  

Prosimy o podanie jaki % obrotu klienta generowany jest poza RP. 

Wyjaśnienie pytania nr 36: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Poza RP klient nie prowadzi działalności gospodarczej, 0% 

 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia  

Pytanie nr 37.  

Prosimy o podanie jakie i ile klient planuje zorganizować imprez masowych w okresie 

ubezpieczenia. 
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Wyjaśnienie pytania nr 37: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający na chwilę obecną nie planuje organizować imprez masowych. 

 

 

Dotyczy ubezpieczenia AC  

Pytanie nr 38.  

Prosimy o zmianę w pkt 17.1 w sposób następujący: „W przypadku szkody całkowitej 

(szkoda całkowita – uszkodzenie pojazdu i/lub wyposażenia w takim zakresie, że koszty 

naprawy przekroczą 80% sumy ubezpieczenia pojazdu i/lub wyposażenia) odszkodowanie 

wypłacane jest w wysokości sumy ubezpieczenia pomniejszonej o wartość pozostałości po 

szkodzie.” 

Wyjaśnienie pytania nr 38: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający modyfikuje treść zapisów, o których mowa w Załączniku nr 1 do zaproszenia w 

punkcie II podpunkt II.D.II.17.1.  (Ubezpieczenie autocasco) z:  

„….17.1. W przypadku szkody całkowitej (szkoda całkowita – uszkodzenie pojazdu i/lub 

wyposażenia w takim zakresie, że koszty naprawy przekroczą 90% sumy ubezpieczenia 

pojazdu i/lub wyposażenia) odszkodowanie wypłacane jest w wysokości sumy 

ubezpieczenia pomniejszonej o wartość pozostałości po szkodzie. Na wniosek 

Ubezpieczającego (Zamawiającego), Ubezpieczyciel (Wykonawca) może udzielić pomocy 

w zagospodarowaniu pozostałości według odrębnie określonych warunków w formie 

pisemnej, potwierdzającej ich przyjęcie przez strony umowy…”; 

na: 

„….17.1. W przypadku szkody całkowitej (szkoda całkowita – uszkodzenie pojazdu i/lub 

wyposażenia w takim zakresie, że koszty naprawy przekroczą sumy 80% ubezpieczenia 

pojazdu i/lub wyposażenia) odszkodowanie wypłacane jest w wysokości sumy 

ubezpieczenia pomniejszonej o wartość pozostałości po szkodzie. Na wniosek 

Ubezpieczającego (Zamawiającego), Ubezpieczyciel (Wykonawca) może udzielić pomocy 

w zagospodarowaniu pozostałości według odrębnie określonych warunków w formie 

pisemnej, potwierdzającej ich przyjęcie przez strony umowy…”. 

 

 

Dotyczy ubezpieczenia AC  

Pytanie nr 39. 

W ramach gwarantowanej sumy ubezpieczenia Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 

następującego zapisu: 

Polisa AC może zostać zawarta z zastosowaniem opcji Auto Wartość 100% zapewniającej 

zachowanie wartości pojazdu ustalonej na dzień zawarcia umowy AC, bez uwzględnienia 

naturalnej utraty wartości rynkowej pojazdu pod warunkiem, że do jej ustalenia 

ubezpieczający podał zgodne ze stanem faktycznym informacje o pojeździe, o które 

Ubezpieczyciel pytał przy zawarciu umowy AC; jeżeli informacje te nie były zgodne ze 

stanem faktycznym, za wartość pojazdu uważa się wartość pojazdu właściwą na dzień 

zawarcia umowy AC zgodnie ze stanem faktycznym; wartości tej nie stosuje się w celu 

ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej.  

Wyjaśnienie pytania nr 39: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 40.  

Prosimy o dopisanie do każdej z klauzul zdania poprzedzającego treść danej klauzuli, 
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zgodnie z następującym zapisem: 

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ….”    

Wyjaśnienie pytania nr 40: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 41.  

Proszę o wykreślenie klauzuli generalnej o treści: „Klauzula generalna - Klauzule 

dodatkowe (obligatoryjne), zaakceptowane klauzule fakultatywne oraz postanowienia 

szczególne odnoszące się do ryzyk wymienionych w punkcie I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 

podpunkt 1 zaproszenia do złożenia oferty cenowej  mają zastosowanie tylko wtedy, gdy 

nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności Ubezpieczyciela (Wykonawcy)) 

wynikającej z OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) w ubezpieczeniu, do którego zostały 

włączone. W sytuacji, gdy zgodnie z treścią klauzuli oraz treścią postanowienia szczególnego 

w stosunku do OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) – dochodzi do zawężenia 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela (Wykonawcy) w danym ubezpieczeniu, zastosowanie 

mają tylko te zapisy w tych klauzulach oraz w tych postanowieniach szczególnych, które tej 

odpowiedzialności nie zawężają” 

Wyjaśnienie pytania nr 41: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 42.  

Prosimy o wykreślenie w klauzuli reprezentantów (C) zdania: „z włączeniem prokurentów, 

ustanowionych przez ten podmiot. 

Za szkody (szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa, winy umyślne, szkody 

spowodowane przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu 

karnego lub pod wpływem środka odurzającego) wyrządzone przez wszystkie pozostałe 

osoby (w szczególności pozostałych pracowników i współpracowników Zamawiającego 

(Ubezpieczającego)), nie będące reprezentantami Zamawiającego (Ubezpieczającego), 

Wykonawca (Ubezpieczyciel) ponosi odpowiedzialność” 

Wyjaśnienie pytania nr 42: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 43.  

Prosimy o zmianę wartości procentowej do wysokości 20 % sumy ubezpieczenia w klauzuli 

wyłączenia proporcji dla mienia ubezpieczonego w wartościach odtworzeniowych. 

Wyjaśnienie pytania nr 43: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 44.  

W klauzuli  dodatkowych kosztów akcji ratowniczej, klauzuli dodatkowych kosztów 

usunięcia pozostałości po szkodzie, klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkoda – prośba o 
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zmianę limitu  z   ”na zdarzenie” na „ na jedno i wszystkie zdarzenia” 

Wyjaśnienie pytania nr 44: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuję, iż limity w treści klauzuli o nazwie „Klauzula dodatkowych kosztów 

akcji ratowniczej”, o której jest mowa w Załączniku nr 1 do zaproszenia w punkcie I 

podpunkt I.7. są „na jedno i wszystkie zdarzenia”. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 45.  

W klauzuli kradzieży zwykłej  proszę o dodanie zapisu: „klauzula nie obejmuje gotówki i 

znaków zastępujących ją w obrocie” 

Wyjaśnienie pytania nr 45: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do zapisów, o których mowa w Załączniku nr 1 do 

zaproszenia punkcie I podpunkt I.24. (Klauzula kradzieży zwykłej) dopuszcza możliwość 

wyłączenia ze stosowania postanowień tej klauzuli w odniesieniu do mienia w postaci 

wartości pieniężnych. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 46.  

W klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia proszę o dodanie zapisu, że klauzula nie dotyczy 

mienia ubezpieczenia na I ryzyko oraz limitów odpowiedzialności 

Wyjaśnienie pytania nr 46: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający zmienia treść zapisów, o których mowa w Załączniku nr 1 do zaproszenia w 

punkcie I podpunkt I.32. z: 

„…32. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia. 

Strony uzgodniły, iż do umowy ubezpieczenia zastosowanie ma prewencyjna suma 

ubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia to dodatkowa kwota, która zastosowanie 

będzie miała w przypadku niedoubezpieczenia mienia stwierdzonego w razie powstania 

szkody (niedoubezpieczenie w wyniku wzrostu wartości mienia w trakcie trwania umowy 

ubezpieczenia i/lub niedoszacowania wartości mienia i/lub podwyższenie stanu środków 

obrotowych). Prewencyjna suma ubezpieczenia jest dodawana do sum ubezpieczenia 

mienia, w których wystąpiło niedoubezpieczenie. 

Limit odpowiedzialności: 

 w pierwszym okresie ubezpieczenia (od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.):  500.000,00 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 w drugim okresie ubezpieczenia (od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.): 500.000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia…..”, 

na:  

„…32. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia. 

Strony uzgodniły, iż do umowy ubezpieczenia zastosowanie ma prewencyjna suma 

ubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia to dodatkowa kwota, która zastosowanie 

będzie miała w przypadku niedoubezpieczenia mienia stwierdzonego w razie powstania 

szkody (niedoubezpieczenie w wyniku wzrostu wartości mienia w trakcie trwania umowy 

ubezpieczenia i/lub niedoszacowania wartości mienia i/lub podwyższenie stanu środków 

obrotowych). Prewencyjna suma ubezpieczenia jest dodawana do sum ubezpieczenia 

mienia, w których wystąpiło niedoubezpieczenie. 

Limit odpowiedzialności: 

 w pierwszym okresie ubezpieczenia (od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.):  500.000,00 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 



16 

 

 w drugim okresie ubezpieczenia (od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.): 500.000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do mienia ubezpieczonego w systemie 

pierwszego ryzyka…..”. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 47.  

W klauzuli prewencyjnej proszę o zmniejszenie limitu do 250.000 zł 

Wyjaśnienie pytania nr 47: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 48.  

W klauzuli katastrofy budowlanej proszę o zmianę zapisu, iż klauzula nie obejmuje szkód w 

obiektach starszych niż 50 letnich. 

Wyjaśnienie pytania nr 48: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 49.  

1. Prosimy o zmianę treści klauzuli zwiększonych kosztów działalności, na następującą: 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

1. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej opisanej w niniejszej Klauzuli jest 

uprzednie lub równoczesne zawarcie u tego samego Ubezpieczyciela umowy 

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (zwanej dalej umową ubezpieczenia mienia).  

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej Klauzuli obejmuje niezbędne 

i ekonomicznie uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczonego w celu 

kontynuowania działalności gospodarczej, zaistniałe w związku z przerwą lub zakłóceniem 

prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej powstałej na skutek szkody 

w mieniu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ww. koszty w okresie od powstania szkody 

w mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości przedsiębiorstwa do prowadzenia 

działalności w poprzednim zakresie i miejscu, jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy (okres 

odszkodowawczy). Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest jedynie do tych 

kosztów (lub ich części), które przekraczają całkowite koszty prowadzenia działalności, 

które zostałyby poniesione w tym samym okresie, w zwykłych okolicznościach, gdyby nie 

doszło do powstania szkody w mieniu.  

3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje jeżeli 

spełnione są łącznie następujące przesłanki: 

1) przerwa lub zakłócenie prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej 

powstała na skutek szkody w mieniu zaistniałej w miejscu ubezpieczenia i w okresie 

ubezpieczenia w następstwie zajścia zdarzenia losowego, 

2) szkoda w mieniu, o której mowa w pkt. 1 objęta jest w chwili jej powstania zakresem 

ubezpieczenia na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia mienia (niezależnie od 

wysokości franszyzy redukcyjnej wskazanej w umowie ubezpieczenia mienia).  

4. Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są udokumentowane fakturami:  

1) koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji, 

2) koszty użytkowania zastępczych pomieszczeń, 

3) koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń, 

4) koszty dodatkowego zatrudnienia/ nadgodzin, 
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5) koszty poinformowania dostawców i klientów o zmianie lokalizacji. 

5. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za dodatkowe koszty działalności do kwoty 

limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia dla każdego okresu rozliczeniowego z osobna. 

6. Franszyza redukcyjna potrącana z każdego odszkodowania wynosi: 

1) 3 dni dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone stale w równej lub 

zbliżonej  wysokości przez cały czas trwania okresu odszkodowawczego) – wysokość 

franszyzy redukcyjnej będzie ustalana na podstawie iloczynu średniej dziennej wysokości 

kosztów proporcjonalnych w okresie odszkodowawczym oraz określonej w umowie 

ubezpieczenia liczbie dni (za dzień uważa się dzień roboczy dla danego 

Ubezpieczającego), 

2) 5.000,00 zł dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone 

jednorazowo). 

7. Ubezpieczony ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a w szczególności ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 

2002r. Nr 76, poz. 694 z póżn. zm.) oraz w taki sposób przechowywać i chronić 

dokumentację finansową aby zminimalizować ryzyko jej zniszczenia albo zagubienia. 

8. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty bezpośrednio lub 

pośrednio spowodowane lub zwiększone: 

1) szkodą w mieniu, za którą Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie 

umowy ubezpieczenia mienia, 

2) decyzją właściwych władz lub organów, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub 

odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez 

Ubezpieczony , 

3) brakiem wystarczających środków u Ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy 

odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w 

przypadku gdy wynika to z ograniczenia odszkodowania na podstawie umowy 

ubezpieczenia mienia (w tym w wyniku niedoubezpieczenia), 

4) innowacjami i ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub 

naprawy zniszczonego mienia, 

5) nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu przez Ubezpieczonego wszelkich możliwych czynności 

w celu przywrócenia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej, 

6) szkodą w mieniu objętej ochroną ubezpieczeniową na podstawie klauzul dodatkowych lub 

postanowień dodatkowych lub odmiennych do ogólnych warunków ubezpieczeń, o których 

mowa w § 1 ust. 2  

7) przepięciem spowodowanym wyładowaniem atmosferycznym,  

8) niemożnością ściągnięcia należności w tym wskutek zniszczenia, uszkodzenia, utraty 

dokumentacji, danych, nośników danych, 

9) utratą danych lub nośników danych, 

10) karami, grzywnami i odszkodowaniami, do których zapłaty Ubezpieczony będzie 

zobowiązany w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań na skutek zaistniałej szkody 

w mieniu. 

Wyjaśnienie pytania nr 49: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 50.  

Prosimy o zmianę treści klauzuli aktów terroryzmu, na następującą: 

Klauzula aktów terroryzmu 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 

co następuje: 
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1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody będące następstwem aktów terroryzmu oraz 

akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tym ryzykiem; 

2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są 

szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek 

organu władzy publicznej; 

3)  odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie 

ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 

4)   wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną 

możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 

5)  limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów  

wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający 

może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą 

dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu 

odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności od dnia 

następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się 

inaczej. 

6) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w danym okresie ubezpieczenia: 

3.000.000,00 zł. 

Franszyza redukcyjna: 10 % wysokości szkody, nie mniej niż 2.500,00 zł. 

Wyjaśnienie pytania nr 50: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 51.  

Prosimy o zmianę treści klauzuli strajków na następującą: 

KLAUZULA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW, ZAMIESZEK WEWNĘTRZNYCH 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 

co następuje: 

1) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie strajków, 

rozruchów i zamieszek wewnętrznych do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu 

odpowiedzialności Ubezpieczyciel; 

2) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciel obowiązuje na wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 

3) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel deklaruje ubezpieczający kierując się 

przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 

4) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciel ulega pomniejszeniu o kwotę każdego 

odszkodowania oraz kosztów, wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w 

niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciel uzupełnić wysokość limitu 

odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku 

uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę 

odpowiedzialności Ubezpieczyciel od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej; 

5) przez strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne rozumie się:  

a) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z 

wyjątkiem tych działań, które są związane ze zdarzeniami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a 

i e OWU, pozostającymi poza ochroną ubezpieczeniową, 

b) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku 

publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń, c) umyślne działanie strajkującego lub 

poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomożenie strajku lub przeciwstawienie 

się lokautowi, 

d) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim działaniom lub działającej w 
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celu zminimalizowania skutków takich działań; 

6) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w 

wysokości określonej w umowie ubezpieczenia     

7) Limity odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia w danym okresie 

ubezpieczenia wynosi: 2.000.000,00 zł. 

Franszyza redukcyjna: 10% w każdej szkodzie nie mniej niż 2.500 zł 

Wyjaśnienie pytania nr 51: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 52.  

Czy Zamawiający zaakceptuje poniższe treści klauzul: 

Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 

co następuje:  

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe 

w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu 

ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że 

prace te:  

a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na 

budowę,  

b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub 

konstrukcji dachu;  

2)  z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są 

szkody powstałe wskutek: 

a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac 

remontowo-budowlanych, 

b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych 

materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,  

c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem, 

d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, 

e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, 

polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu 

budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej; 

3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem 

drobnych prac remontowo-budowlanych:  

a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu 

odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia, w wysokości 1.000.000 zł,  

który obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie 

ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem 

drobnych prac oraz koszt ich wykonania, 

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia 

mienia od ognia i innych żywiołów; 

4) wysokość limitu odpowiedzialności, o którym mowa w pkt 3 lit. a, deklaruje 

ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie 

ubezpieczenia; limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę  

każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w 

niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość 

limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku 

uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę 

odpowiedzialności od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, 

o ile nie umówiono się inaczej.  
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Wyjaśnienie pytania nr 52: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 53.  

Klauzula miejsca ubezpieczenia (lokalizacji) 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 

co następuje: 

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach na 

terenie RP, których użytkowanie ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia, przy 

czym ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia przyjęcia danej lokalizacji przez 

ubezpieczonego do użytku na podstawie tytułu prawnego, pod warunkiem, że: 

a)   adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną podane 

do wiadomości Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia przyjęcia ich do użytku przez 

ubezpieczonego, 

b)   lokalizacje spełniają wymagania określone w OWU odnośnie zabezpieczeń 

przeciwpożarowych;  

2) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie w 

transporcie, na wystawach, pokazach i targach oraz mienie stanowiące przedmiot prac 

remontowo-budowlanych; 

3) odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie 

ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia 

mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN; 

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia znajdującego się w 

każdej nowej lokalizacji będzie naliczana za okres świadczonej ochrony 

ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia. 

Wyjaśnienie pytania nr 53: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 54.  

Klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 

co następuje: 

1)  nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, 

maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny 

stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich 

wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;  

2)  nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod 

warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego 

miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu 

poprzedzającym; 

3)   odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie 

ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia 

mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 4 mln PLN; 

4)   składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji 

zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony 

ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy. 

Wyjaśnienie pytania nr 54: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 55.  

Klauzula katastrofy budowlanej  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 

co następuje:  

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe 

wskutek katastrofy budowlanej; 

2) przez użyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się 

ubezpieczonego obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i 

gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od 

przyczyny pierwotnej;   

3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są 

szkody w obiektach budowlanych: 

a) których wiek przekracza 50 lat, 

b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót, 

c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które 

należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie 

wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem 

konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;  

4) odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie 

ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 

5) wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną 

możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 

6) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów 

wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający 

może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą 

dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu 

odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności od dnia 

następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się 

inaczej. 

7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjna w 

wysokości 1 000,00 PLN.  

8) Limit odpowiedzialności: 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w danym okresie 

ubezpieczenia. 

Wyjaśnienie pytania nr 55: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 56.  

Klauzula dewastacji 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 

co następuje: 

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek dewastacji w rozumieniu 

postanowień OWU, w odniesieniu do mienia wymienionego w OWU,  
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2) mienie wymienione w OWU objęte jest ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej 

klauzuli, jeżeli znajduje się wewnątrz budynku lub lokalu; 

3) na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są także urządzenia 

znajdujące się na zewnątrz budynków lub budowli, które są trwale przymocowane do 

budynku lub budowli: anteny, oświetlenie, markizy, szyldy, zadaszenia, urządzenia 

stanowiące osprzęt do różnych instalacji, klimatyzatory; 

4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do 

ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden 

i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 

5)  wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując 

się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 

6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego 

odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej 

klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu 

odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku 

uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej; 

7) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są  

szkody: 

a) polegające na uszkodzeniu ubezpieczonego mienia w wyniku graffiti, 

b) w obiektach opuszczonych lub niewykorzystywanych do prowadzenia działalności 

gospodarczej przez okres dłuższy niż 60 dni, 

c) polegające na stłuczeniu przedmiotów stanowiących wyposażenie lub urządzenie 

budynków lub lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, 

wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem. 

8) limit odpowiedzialności: 40.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 

Wyjaśnienie pytania nr 56: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 57.  

Klauzula graffiti 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 

co następuje:  

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu 

stanowiącym obiekty budowlane, powstałe wskutek graffiti w rozumieniu postanowień 

OWU; 

2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są 

szkody: 

a) w obiektach budowlanych opuszczonych lub niewykorzystywanych do prowadzenia 

działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż 60 dni, 

b) w obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki; 

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do 

ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden 

i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia – 50 000PLN; 

4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując 

się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 

5) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego 

odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej 

klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu 
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odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku 

uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej; 

6) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w 

wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. 

7) Limit odpowiedzialności 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

Wyjaśnienie pytania nr 57: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 58.  

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 

co następuje: 

1)Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) lub 

pęknięcia szyby i inne przedmioty szklane należące do ubezpieczonego lub będące w jego 

posiadaniu i stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, w których 

prowadzona jest przez ubezpieczonego działalność gospodarcza, wykorzystywane zgodnie z 

ich przeznaczeniem, przy czym ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte następujące 

przedmioty: 

a) oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane 

stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot 

reklamowych lub lad chłodniczych, w tym także szyby specjalne, w tym antywłamaniowe, 

kuloodporne lub inne, 

b) oszklenia kominków lub wind; 

c) oszklenia pokryte folią oraz witraże, 

d) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach reklamowych, 

e) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów, 

f) akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe, 

g) tablice reklamowe takie jak:  

- szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem 

lub lokalem, 

- neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem 

stanowiącym integralną całość konstrukcyjną; 

2) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 

a) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny podłogowe, 

b) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych: maszyn, aparatów, narzędzi oraz osprzęt 

instalacji, z wyłączeniem szyb, o których mowa w pkt 1 lit. b, 

c) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym, 

d) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem 

bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, 

e) szyby w pojazdach i środkach transportowych, 

f) szyby w szklarniach, cieplarniach, inspektach lub oranżeriach; 

3) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, 

b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy 

ubezpieczonego przedmiotu; 

4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do 

ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności; 

5) limit odpowiedzialności ustalony jest na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które 

zaszły w okresie ubezpieczenia; 
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6) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się 

przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia oraz biorąc pod 

uwagę koszty zamontowania bądź zainstalowania ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem 

kosztów ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, kosztów naprawy tego mienia, 

wstawienia oraz transportu; jeżeli zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada napisy, litery, 

grafikę, koszt ich wykonania powinien być również uwzględniony w limicie 

odpowiedzialności, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także koszt nałożenia folii;  

7) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego 

odszkodowania oraz kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w 

niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość 

limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku 

uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej; 

8) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 100 PLN; 

9) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel pokrywa w ramach limitu 

odpowiedzialności udokumentowane koszty, o których mowa w pkt 6; 

10) wysokość szkody ustalana jest dla szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od 

stłuczenia (rozbicia) - według udokumentowanej wartości uszkodzonego przedmiotu, a w 

razie braku możliwości udokumentowania - według przeciętnej wartości uszkodzonego 

przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen 

detalicznych w dniu powstania szkody, albo w razie naprawy - według kosztów naprawy 

ustalonych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń na podstawie przeciętnych cen 

zakładów usługowych w przypadku dokonania naprawy we własnym zakresie, bądź według 

kosztów naprawy udokumentowanych rachunkiem naprawy w przypadku dokonania naprawy 

przez firmę zewnętrzną. 

11) Limit odpowiedzialności 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

Wyjaśnienie pytania nr 58: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 59.  

Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 

co następuje: 

1) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności 

(ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności wyodrębniony w ramach tej 

sumy dla danego mienia), uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji, 

niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej 

wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za która Ubezpieczyciel przyjął 

odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów; 

2) do dokumentacji, o której mowa w pkt 1, zalicza się: 

a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem: 

zezwolenie na prowadzenie działalności, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg 

wieczystych, umowy cywilnoprawne,  

b) księgi rachunkowe, faktury, 

c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych; 

3) dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być ubezpieczone pod 

warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii 

zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa 

ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej; 

4) Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na 

odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych 
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nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego 

wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych; 

5) Ubezpieczyciel na podstawie niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności 

gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma 

informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,  

b) dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie 

powodującym ich unieważnienia, 

c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody; 

6) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu 

odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia i limit ten obowiązuje na jeden i 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 

7) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający i powinien 

on odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych kosztów; 

8) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania 

wypłaconego z tytułu niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela 

uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit 

stanowi granicę odpowiedzialności od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej. 

9) Limit odpowiedzialności: 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 

Wyjaśnienie pytania nr 59: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 60.  

Klauzula kradzieży zwykłej  

Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za 

opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje: 

1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży 

zwykłej; 

2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia 

cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź 

doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 

3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany: 

a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą, 

b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia 

lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności 

zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody; 

4)  odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą 

ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia; 

5) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 15.000 zł 

6) Udział własny w każdej szkodzie w danym okresie ubezpieczenia: 500,00 zł, za wyjątkiem 

przedmiotu ubezpieczenia w postaci mienia osób trzecich, oraz mienia pracowników gdzie 

udział własny wynosi 100,00 zł.  

Wyjaśnienie pytania nr 60: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 
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Klauzule obligatoryjne 

Pytanie nr 61.  

KLAUZULA KOSZTÓW UPRZĄTNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 

co następuje: 

1) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia), uzasadnione i 

udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione przez 

ubezpieczonego w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w 

ramach umowy ubezpieczenia; 

2) za koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty 

rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku (odpadów), jak również koszty 

ich składowania lub utylizacji; 

3) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione 

na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza 

oraz rekultywację gruntów; 

4) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na 

jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 

5) wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający i powinien on odpowiadać 

najwyższej kwocie przewidywanych kosztów; 

6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego 

odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; 

ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu 

odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku 

uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej. 

7) Limit odpowiedzialności 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

Wyjaśnienie pytania nr 61: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Klauzule fakultatywne: 

Pytanie nr 62.  

W klauzuli funduszu prewencyjnego proszę o następującą zmianę: Strony uzgodniły, iż 

Ubezpieczyciel (Wykonawca) przekaże do dyspozycji Ubezpieczającego (Zamawiającego) 

środki prewencyjne w wysokości 3000 zł. Realizacja i rozliczenie przekazanych środków 

następuje wg wewnętrznych regulaminów Ubezpieczyciela (Wykonawcy).\ 

Wyjaśnienie pytania nr 62: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

a) Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

b) Zamawiający zmienia treść zapisów, o których mowa w Załączniku nr 1 w ustępie I. 

punkty II.1 (Klauzule fakultatywne) z: 

„...1. Klauzula funduszu prewencyjnego. 
Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel (Wykonawca) przekaże do dyspozycji 

Ubezpieczającego (Zamawiającego) środki prewencyjne w wysokości 5% zainkasowanych 

składek. Realizacja i rozliczenie przekazanych środków następuje wg wewnętrznych 

regulaminów Ubezpieczyciela (Wykonawcy). 

Niniejsza klauzula ma zastosowanie w: 

 Ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. 

 Ubezpieczeniach komunikacyjnych - Autocasco oraz NNW….”; 
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na:  

„…Klauzula funduszu prewencyjnego. 
Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel (Wykonawca) przekaże do dyspozycji 

Ubezpieczającego (Zamawiającego) środki prewencyjne w wysokości 2,5% 

zainkasowanych składek. Realizacja i rozliczenie przekazanych środków następuje wg 

wewnętrznych regulaminów Ubezpieczyciela (Wykonawcy). 

Niniejsza klauzula ma zastosowanie w: 

 Ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. 

 Ubezpieczeniach komunikacyjnych - Autocasco oraz NNW….”. 

 

Klauzule fakultatywne: 

Pytanie nr 63.  

W klauzuli chorób zakaźnych proszę o zgodę na następującą treść klauzuli: 

ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI O SZKODY SPOWODOWANE 

PRZENIESIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH (OC ZA SZKODY SPOWODOWANE 

PRZENIESIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH) 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za 

zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres 

ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób 

zakaźnych.  

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:  

1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;  

2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania 

umowy ubezpieczony wiedział;  

3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii 

gąbczastych oraz HIV;  

4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży. 

Podlimit odpowiedzialności 30.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

Wyjaśnienie pytania nr 63: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Umowa generalna  

Pytanie nr 64.  

Proszę o wykreślenie z rozdziału II Postanowienia dodatkowe klauzuli generalnej 

Wyjaśnienie pytania nr 64: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

Umowa generalna  

Pytanie nr 65.  

Proszę o wprowadzenie modyfikacji wnioskowanych w poszczególnych ubezpieczeniach do 

umowy generalnej. 

Wyjaśnienie pytania nr 65: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje iż wszystkie zawarte w niniejszym piśmie wyjaśnienia oraz 

modyfikacje odnoszą się do wszystkich wyjaśnianych i modyfikowanych zapisów, które 

znajdują się w Zaproszeniu do złożenia oferty na „Kompleksowy Program Ubezpieczenia dla 

- Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. na lata 2021-2022” w tym miedzy innymi do 

zapisów znajdujących się w:  

 Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia. 

 Załącznik nr 2: Wykaz pojazdów. 
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 Załącznik nr 3: Wykaz sprzętu elektronicznego. 

 Załącznik nr 4: Oferta cenowa. 

 Załącznik nr 5: Kalkulacja cenowa – szczegółowy wykaz pojazdów. 

 Załącznik nr 6: Wzór umowy w tym:  

 Załącznik nr 1 – Wykaz pojazdów, 

 Załącznik nr 2 – Wykaz sprzętu elektronicznego. 

 Załącznik nr 7: Charakterystyka obiektów. 

 Załącznik nr 8: Wniosek o udostępnienie załączników do zaproszenia.  

 Załącznik nr 9: Szkodowość. 

  

W odniesieniu do pkt. C. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadania mienia. 

Pytanie nr 66.  

Prosimy o informacje czy zapisy programu ubezpieczeń zaproponowanego w SIWZ 

obowiązywały w takiej samej treści w latach poprzednich, jeśli nie to jakie zapisy uległy 

zmianie. 

Wyjaśnienie pytania nr 66: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż zapisy programu ubezpieczeniowego, o którym jest mowa w 

Zaproszeniu do złożenia oferty w tym w szczególności w Załączniku nr 1 do zaproszenia, 

obowiązują w bardzo podobnej treści jak zapisy, które miały miejsce w ostatnim 

postępowaniu pn.: Kompleksowy Program Ubezpieczenia dla - Komunikacja Miejska 

Łomianki Sp. z o.o. na lata 2019-2020”. Dokumentacja z ostatniego postępowania jest 

dostępna na stronach Zamawiającego pod adresem:  

 https://kmlomianki.info/smodbip/index.php?id=121&p=108. 

 

W odniesieniu do pkt. C. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadania mienia. 

Pytanie nr 67.  

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie 

mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU 

wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to 

mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w 

niniejszej SIWZ. 

Wyjaśnienie pytania nr 67: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż zastosowanie będą miały postanowienia zawarte w treści Wzoru 

Umowy Generalnej, która stanowi załącznik nr 6 do Zaproszenia do złożenia oferty w 

szczególności zapisy Wzoru Umowy Generalnej zawarte w  paragrafie 14 (Podstawa 

zawarcia umów ubezpieczenia). 

 

W odniesieniu do pkt. C. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadania mienia. 

Pytanie nr 68.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek 

przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową 

odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z 

powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby 

trzeciej. 

Wyjaśnienie pytania nr 68: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 
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W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w Załączniku nr 1 do zaproszenia w 

punkcie II podpunkt II.C. nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla objęcia szkód 

powstałych wskutek przyjęcia przez Zamawiającego odpowiedzialności wykraczającej poza 

ustawową odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż 

wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów. 

  

W odniesieniu do pkt. C. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadania mienia. 

Pytanie nr 69.  

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie 

obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych. 

Wyjaśnienie pytania nr 69: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż w ramach zapisów, o których mowa w Załączniku nr 1 do 

zaproszenia w punkcie II podpunkt II.C. nie oczekuje ochrony dla szkód pokrytych 

(wypłaconych) w ramach obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej 

(podlegających obowiązkowi ubezpieczenia). 

 

W odniesieniu do pkt. C. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadania mienia. 

Pytanie nr 70.  

Prosimy o potwierdzenie że ochrona nie będzie obejmowała roszczeń z tytułu szkód 

powstałych w związku z uchybieniami przy wykonywaniu zawodu regulowanego tj. 

czynności zawodowych. 

Wyjaśnienie pytania nr 70: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż w ramach zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w Załączniku nr 

1 do zaproszenia w punkcie II podpunkt II.C. nie oczekuje objęcia ochroną odpowiedzialności 

cywilnej z tytuł wykonywania zawodu (odpowiedzialność cywilna zawodowa). 

 

W odniesieniu do pkt. C. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadania mienia. 

Pytanie nr 71.  

Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności na szkody związane z COVID i 

wszystkie koszty z tym związane do wysokości 500.000 PLN. 

Wyjaśnienie pytania nr 71: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie wnioskowanego przez Wykonawcę podlimitu 

odpowiedzialności do zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w Załączniku nr 1 do 

zaproszenia w punkcie II podpunkt II.C. 

 

W odniesieniu do pkt. C. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadania mienia. 

Pytanie nr 72.  

W odniesieniu do działalności Ubezpieczonego która ma zostać objęta ochroną: 

Przy działalności transportowej prosimy o potwierdzenie że ubezpieczeniem nie będą objęte 

szkody które są lub winny być objęte ubezpieczeniem obowiązkowej OC, ustawowej OC 

zawodowej przewoźnika oraz ustawowej OC zawodowej spedytora; 

Wyjaśnienie pytania nr 72: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje iż odpowiedź na niniejsze pytanie zawarta jest w treści odpowiedzi 

na pytanie nr 69 oraz 70. 



30 

 

 

 

W odniesieniu do pkt. C. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadania mienia. 

Pytanie nr 73.  

Przy działalności związanej z magazynowaniem i przechowywaniem towarów prosimy o 

informacje jakie mienie jest magazynowane i przechowywane; czy jest magazynowane w 

budynkach własnych ubezpieczonego czy w lokalach podnajętych; czy i jakie zabezpieczenia 

są ta zamontowane;  

Wyjaśnienie pytania nr 73: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w 

Załączniku nr 1 do zaproszenia w punkcie II podpunkt II.C., na chwilę obecną nie prowadzi 

działalności związanej z magazynowaniem i przechowywaniem towarów. 

 

 

W odniesieniu do pkt. C. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadania mienia. 

Pytanie nr 74.  

przy działalności związanej z budową dróg i autostrad – prosimy o informację jaka część 

ogólnej działalności przypada na tę konkretną działalność; czy działalność w tym zakresie 

Zamawiający prowadzi sam czy zleca podwykonawcom – jeśli zleca czy jest na nich 

nałożony obowiązek posiadania polisy OC;  

Wyjaśnienie pytania nr 74: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w 

Załączniku nr 1 do zaproszenia w punkcie II podpunkt II.C., nie prowadzi działalności 

związanej z budową dróg i autostrad. 

 

W odniesieniu do pkt. C. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadania mienia. 

Pytanie nr 75.  

W odniesieniu do pktu 11.8.2 rozszerzenia OC o odpowiedzialność za szkody rzeczowe 

poniesione przez pracowników Zamawiającego (Ubezpieczonego)  niezależnie od formy 

zatrudnienia (OC pracodawcy) w tym za szkody w pojazdach znajdujących się w posiadaniu 

pracowników (niezależnie od formy zatrudnienia) w tym posiadaniu osób bliskich 

pracowników Zamawiającego (Ubezpieczonego)  prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony 

nie obejmuje zarówno ryzyka utraty a także szkód w rzeczach pozostawionych w pojazdach. 

Wyjaśnienie pytania nr 75: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż wprowadza do zapisów, o których mowa w Załączniku nr 1 do 

zaproszenia w punkcie II podpunkt II.C.11.8.2. Limit odpowiedzialności dla szkód  w 

rzeczach pozostawionych w pojazdach w wysokości:  

 w  pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.: 2.000,00 zł na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, 

 w  drugim okresie ubezpieczenia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.: 2.000,00 zł na jeden i 

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

 

 

W odniesieniu do pkt. C. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadania mienia. 
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Pytanie nr 76.  

W odniesieniu do pkt. 8.4. odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym, 

komputerowym (programach komputerowych, danych elektronicznych), w drzewostanie i 

uprawach, w wartościach pieniężnych, dokumentach, zbiorach, kolekcjach, przedmiotach o 

charakterze zabytkowym, dziełach sztuki, biżuterii, przedmiotach z metali i/lub kamieni 

szlachetnych. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy limit 

odpowiedzialności 150 000 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy i 300 000 zł na wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe z podlimitem odpowiedzialności 3 000 zł na jeden i 30 000 zł na 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe dla szkód w wartościach pieniężnych, dokumentach, 

zbiorach, kolekcjach, przedmiotach o charakterze zabytkowym, dziełach sztuki, biżuterii, 

przedmiotach z metali i/lub kamieni szlachetnych lub innego odpowiedniego dla 

zamawiającego 

Wyjaśnienie pytania nr 76: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

a) Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

b) Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 23. 

 

W odniesieniu do pkt. C. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadania mienia. 

Pytanie nr 77.  

W odniesieniu do pkt. 11.5.1.1 odpowiedzialność za szkody w mieniu w szczególności w 

pojazdach mechanicznych i/lub ich wyposażeniu, a także w rzeczach w nich pozostawionych 

powstałe w związku z udostępnianiem miejsc parkingowych na placach; w związku z 

realizacją usług w tym w szczególności naprawa, i remontów; w związku z prowadzeniem 

myjni prosimy o informację czy Zamawiający prowadzi dokumentacje potwierdzającą fakt 

przyjęcia i wydania pojazdu; czy pojazdy znajdują się na terenie całodobowo dozorowanym, 

ogrodzonym, oświetlonym w porze nocnej oraz wyposażonym w urządzenia blokujące wjazd 

i wyjazd uniemożliwiające opuszczenie parkingu bez wiedzy osoby dozorującej; prosimy o 

wyrażenie zgody na wprowadzenie dla ww. rozszerzenia franszyzy redukcyjnej– 

proponujemy 5% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 PLN w każdej szkodzie rzeczowej  lub 

innej franszyzy odpowiedniej dla zamawiającego 

Wyjaśnienie pytania nr 77: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w 

Załączniku nr 1 do zaproszenia w punkcie II podpunkt II.C., na chwile obecną nie prowadzi 

usług komercyjnych (zewnętrznych) dotyczących mycia pojazdów oraz napraw i remontów. 

Stanowiska do mycia pojazdów, napraw i remontów na chwilę obecną wykorzystywane jest 

wyłącznie do mycia i napraw pojazdów Zamawiającego. 

 

 

W odniesieniu do pkt. C. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadania mienia. 

Pytanie nr 78.  

W odniesieniu do pkt. 11.12 odpowiedzialność za szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku 

prowadzenia imprez (imprez nie mających charakteru imprezy masowej podlegającej 

obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej). Prosimy o potwierdzenie, że z 

ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne 

imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.  

Wyjaśnienie pytania nr 78: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający potwierdza, iż w ramach zapisów o których mowa w Załączniku nr 1 do 

zaproszenia w punkcie II podpunkt II.C.11.12. nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla 
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imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej 

prędkości. 

 

W odniesieniu do pkt. C. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadania mienia. 

Pytanie nr 79.  

W odniesieniu do pkt. 11.13 Szkody wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z 

Ubezpieczającym (Zamawiającym). Prosimy o informacje o jakich podmiotach mowa oraz 

czym owe podmioty się zajmują. 

Wyjaśnienie pytania nr 79: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż wspólnikiem posiadającym 100% udziałów jest Miasto i Gmina 

Łomianki w Łomiankach. 

 

W odniesieniu do pkt. D. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., Autocasco (AC, 

AC/KR, NNW). 

Pytanie nr 80.  

Wnioskuję o zmianę zapisu  

W odniesieniu do pkt. 11.2 prośba o informację czy w ostatnich 5 latach wystąpiła szkoda z 

tytułu kradzieży zwykłej? 

Wyjaśnienie pytania nr 80: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Nie, w ostatnich 5 latach nie wystąpiła żadna kradzież wyposażenia pojazdów. 

 

 

W odniesieniu do pkt. D. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., Autocasco (AC, 

AC/KR, NNW). 

Pytanie nr 81.  

Czy w autobusach są zamontowane kamery? 

Wyjaśnienie pytania nr 81: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający wyjaśnia, iż informacja na temat zamontowanych kamer w poszczególnych 

pojazdach zawarta jest w treści Załącznika nr 2 do zaproszenia.  

 

 

W odniesieniu do pkt. D. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., Autocasco (AC, 

AC/KR, NNW). 

Pytanie nr 82.  

W odniesieniu do pkt. 17 dotyczącego szkody całkowitej, prośba o informację w jaki sposób 

będzie  ustanawiana suma ubezpieczenia AC pojazdu (autobusu)?  

Wyjaśnienie pytania nr 82: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż informacja odnośnie ustalania sum ubezpieczenia zawarta jest w 

treści Zaproszenia do złożenia oferty w szczególności w treści Załącznika nr 1 do zaproszenia 

w punkcie II podpunkty II.D.II.16. - 20.    

 

W odniesieniu do pkt. D. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., Autocasco (AC, 

AC/KR, NNW). 

Pytanie nr 83.  

W odniesieniu do pkt. 17 dotyczącego szkody całkowitej prośba o zmianę zapisu na „W 

przypadku szkody całkowitej (szkoda całkowita – uszkodzenie pojazdu i/lub wyposażenia w 



33 

 

takim zakresie, że koszty naprawy przekroczą 70% sumy ubezpieczenia pojazdu i/lub 

wyposażenia) odszkodowanie wypłacane jest w wysokości sumy ubezpieczenia 

pomniejszonej o wartość pozostałości po szkodzie. Na wniosek Ubezpieczającego 

(Zamawiającego), Ubezpieczyciel (Wykonawca) może udzielić pomocy w zagospodarowaniu 

pozostałości według odrębnie określonych warunków w formie pisemnej, potwierdzającej ich 

przyjęcie przez strony umowy.” 

Wyjaśnienie pytania nr 83: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

a) Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

b) Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 38. 

 

 

 

 

W odniesieniu do pkt. D. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., Autocasco (AC, 

AC/KR, NNW). 

Pytanie nr 84.  

W odniesieniu do pkt. 17 dotyczącego szkody całkowitej, prośba o informację czy suma 

ubezpieczenia AC na pojeździe obejmuje wartość samego autobusu oraz wyposażenie 

dodatkowego, które będzie odrębnie ubezpieczone, lub czy suma ubezpieczenia AC pojazdu, 

to wartość całkowita? Jeśli jest to wartość całkowita to prośba o doprecyzowanie dotyczące 

wartości pojazdu oraz osobno wartość wyposażenia dodatkowego (kamery, elektronika, 

kasowniki, etc.).  

Wyjaśnienie pytania nr 84: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający informuje, iż wartość wyposażenia, o którym jest mowa w treści Zaproszenia 

do złożenia oferty w szczególności w treści Załącznika nr 1 do zaproszenia w punkcie II 

podpunkty II.D.II.8. jest uwzględniona w wartości pojazdu. Nie dotyczy to wyposażenia, 

które jest dedykowane do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (Załącznika nr 1 do 

zaproszenia w punkcie II podpunkty II.B.). Ze względu na specyfikę dedykowanych do 

ubezpieczenia pojazdów, Zamawiający nie jest w stanie wyodrębnić osobnej wartości takiego 

wyposażenia.  

 

W odniesieniu do pkt. D. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., Autocasco (AC, 

AC/KR, NNW). 

Pytanie nr 85.  

W odniesieniu do pkt. 17.3 prośba zmiany zapisu na „W przypadku kradzieży (w tym 

kradzieży zwykłej) części pojazdu i/lub wyposażenia pojazdu, o których jest mowa w 

podpunkcie 11.2. odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia przedmiotu 

dotkniętego szkodą z limitem na takie zdarzenie na wszystkie pojazdy, o których mowa w 

podpunkcie 11.2.2. w każdym okresie ubezpieczenia w wysokości 50.000,00 zł.” 

Wyjaśnienie pytania nr 85: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

W odniesieniu do pkt. D. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., Autocasco (AC, 

AC/KR, NNW). 

Pytanie nr 86.  

W odniesieniu do pkt. 21 prośba o modyfikację zapisu „W przypadku szkód o szacunkowej 

wartości powyżej 20.000,00 zł (bez VAT) i przyjęciu przez Ubezpieczyciela (Wykonawcę) 

odpowiedzialności za powstałą szkodę, Ubezpieczającemu (Zamawiającemu) będzie 

wypłacona zaliczka w wysokości 60% szacunkowej wartości szkody lub bezsporna część 
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odszkodowania pod warunkiem przyjęcia odpowiedzialności. Wypłata zaliczki dokonywana 

będzie każdorazowo na wniosek Ubezpieczającego (Zamawiającego) w ciągu 14 dni od daty 

złożenia wniosku, natomiast w przypadku ustalenia przez Ubezpieczyciela (Wykonawcę) 

bezspornej części odszkodowania, wypłata nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

sporządzenia kalkulacji przez Ubezpieczyciela (Wykonawcę). 

Wyjaśnienie pytania nr 86: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający zmienia treść zapisów, o których mowa w treści Załącznika nr 1 do zaproszenia 

w punkcie II podpunkty II.D.II.21. z:  

„…21. W przypadku szkód o szacunkowej wartości powyżej 20.000,00 zł (bez VAT) i 

przyjęciu przez Ubezpieczyciela (Wykonawcę) odpowiedzialności za powstałą szkodę, 

Ubezpieczającemu (Zamawiającemu) będzie wypłacona zaliczka w wysokości 60% 

szacunkowej wartości szkody lub bezsporna część odszkodowania. Wypłata zaliczki 

dokonywana będzie każdorazowo na wniosek Ubezpieczającego (Zamawiającego) w 

ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, natomiast w przypadku ustalenia przez 

Ubezpieczyciela (Wykonawcę) bezspornej części odszkodowania, wypłata nastąpi w 

ciągu 3 dni roboczych od dnia sporządzenia kalkulacji przez Ubezpieczyciela 

(Wykonawcę)…”, 

na:  

„…21. W przypadku szkód o szacunkowej wartości powyżej 20.000,00 zł (bez VAT) i 

przyjęciu przez Ubezpieczyciela (Wykonawcę) odpowiedzialności za powstałą szkodę, 

Ubezpieczającemu (Zamawiającemu) będzie wypłacona zaliczka w wysokości 60% 

szacunkowej wartości szkody lub bezsporna część odszkodowania pod warunkiem 

przyjęcia odpowiedzialności. Wypłata zaliczki dokonywana będzie każdorazowo na 

wniosek Ubezpieczającego (Zamawiającego) w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, 

natomiast w przypadku ustalenia przez Ubezpieczyciela (Wykonawcę) bezspornej 

części odszkodowania, wypłata nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia sporządzenia 

kalkulacji przez Ubezpieczyciela (Wykonawcę)…”. 

 

W odniesieniu do pkt. D. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., Autocasco (AC, 

AC/KR, NNW). 

Pytanie nr 87.  

W odniesieniu do pkt. 34.1.3 prośba o modyfikację zapisu „Ubezpieczyciel (Wykonawca) 

zobowiązuje się dokonać oględzin uszkodzonego pojazdu, we wskazanym w zgłoszeniu 

szkody miejscu, w ciągu trzech dni roboczych następujących po dniu zgłoszenia szkody 

(dotyczy szkód o szacunkowej wartości powyżej 10.000,00 zł (bez VAT)) – wszystkie szkody 

poniżej wartości 10.000,00 zł (bez VAT) podlegają samolikwidacji (dokonanej przez 

Ubezpieczającego (Zamawiającego)). 

Wyjaśnienie pytania nr 87: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

W odniesieniu do pkt. D. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., Autocasco (AC, 

AC/KR, NNW). 

Pytanie nr 88.  

W odniesieniu do pkt. 34.1.9 prośba o modyfikację zapisu „Na naprawy pojazdów 

uszkodzonych dokonywanych w warsztatach Ubezpieczającego (Zamawiającego) ustala się 

koszt roboczogodziny w wysokości 100,00 zł (bez VAT) w każdym z okresów ubezpieczenia. 

Dla innych podmiotów wpisałbym, że: Dla warsztatów niezależnych (nieautoryzowanych): 

120zł (netto), Dla warsztatów autoryzowanych (ASO): 150 zł (netto). 

Wyjaśnienie pytania nr 88: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zapisów. Zamawiający nie może mieć 

wpływu na wysokość stawek dla innych podmiotów (warsztatów naprawczych). 

 

W odniesieniu do POSTANOWIENIA DODATKOWE – klauzule dodatkowe, 

postanowienia szczególne. 

Pytanie nr 89.  

Prośba o zmianę treści Klauzuli reprezentantów (C) na : „Z zachowaniem pozostałych, nie 

zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 

wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wiener nie 

odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jednocześnie 

Wiener odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Za 

Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie: 

 w przypadku osób prawnych – osoby wchodzące w skład lub piastujące funkcje 

organów tych osób, 

 w przypadku spółek osobowych i cywilnych – wspólników i osoby fizyczne 

reprezentujące wspólników niebędących osobami fizycznymi, a w przypadku 

powołania zarządu w spółce partnerskiej również członków zarządu, 

 w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – te osoby, 

 w przypadku jednostek organizacyjnych innych niż wymienione powyżej – osoby 

samodzielnie lub kolegialnie kierujące tymi jednostkami wg przepisów lub innych 

regulacji dotyczących funkcjonowania tych jednostek, np. dyrektorów lub 

kierowników 

 w przypadku podmiotów dla których ustanowiono syndyka, kuratora lub 

likwidatora(ów) – odpowiednio syndyka, kuratora lub likwidatora(ów) 

 a także prokurentów w podmiotach uprawnionych do ich ustanowienia. 

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje 

się odpowiednio do Ubezpieczonego. 

Wyjaśnienie pytania nr 89: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

W odniesieniu do POSTANOWIENIA DODATKOWE – klauzule dodatkowe, 

postanowienia szczególne. 

Pytanie nr 90.  

Prośba o wykreślenie klauzuli 3. „Klauzula wyłączenia proporcji dla mienia ubezpieczonego 

w wartości księgowej brutto.” 

Wyjaśnienie pytania nr 90: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

W odniesieniu do POSTANOWIENIA DODATKOWE – klauzule dodatkowe, 

postanowienia szczególne. 

Pytanie nr 91.  

Prośba o wykreślenie klauzuli 4. „Klauzula wyłączenia proporcji dla mienia ubezpieczonego 

w wartościach odtworzeniowych” 

Wyjaśnienie pytania nr 91: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 
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W odniesieniu do POSTANOWIENIA DODATKOWE – klauzule dodatkowe, 

postanowienia szczególne. 

Pytanie nr 92.  

Prośba o wykreślenie zapisu w 14. Klauzuli zgłaszania szkód. „Uzgadnia się, iż 

zawiadomienie Ubezpieczyciela/Wykonawcy o szkodzie powinno nastąpić niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej 

wiadomości. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia 

wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że 

niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie przyczyn i skutków 

szkody.” 

Wyjaśnienie pytania nr 92: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

 

W odniesieniu do POSTANOWIENIA DODATKOWE – klauzule dodatkowe, 

postanowienia szczególne. 

Pytanie nr 93.  

Prośba o wykreślenie 23. Klauzuli uderzenia pojazdu. 

Wyjaśnienie pytania nr 93: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

 

W odniesieniu do POSTANOWIENIA DODATKOWE – klauzule dodatkowe, 

postanowienia szczególne. 

Pytanie nr 94.  

Prośba o zmianę zapisu 24. Klauzuli regresowej na „Z zachowaniem pozostałych, nie 

zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku 

i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela 

roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego / 

Ubezpieczonemu na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Nie 

przechodzą na ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym 

prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / 

Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w 

sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie” 

Wyjaśnienie pytania nr 94: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

 

W odniesieniu do POSTANOWIENIA DODATKOWE – klauzule dodatkowe, 

postanowienia szczególne. 

Pytanie nr 95.  

Prośba o zmianę limitów w 24. Klauzula kradzieży zwykłej na „Dotyczy ubezpieczenia 

mienia od wszystkich ryzyk: 

 w pierwszym okresie ubezpieczenia (od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.):  5.000,00 zł 

odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 w drugim okresie ubezpieczenia (od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.): 5.000,00 zł 

odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:  
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 w pierwszym okresie ubezpieczenia (od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.):  2.500,00 zł 

odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 w drugim okresie ubezpieczenia (od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.): 2.500,00 zł 

odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Po wygaśnięciu limitu w danym okresie ubezpieczenia umowa w tej części wygasa.” 

 

Wyjaśnienie pytania nr 95: 

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane przez Wykonawcę zmiany. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy pkt 12.1.1. zaproszenia do złożenia oferty cenowej 

w następujący sposób: 

 

Było: 

12.1.1. Lokalizacja: ul. Rolnicza 248, Kiełpin – obiekt magazyn, plac postojowy, budynek 

biurowo-warsztatowy, dyspozytornia. 

Teren ogrodzony (bramy wjazdowe zabezpieczone szlabanem), oświetlony. Na terenie placu 

na zewnątrz zamontowane jest 8 kamer, wewnątrz hali warsztatowej 1 kamera –nagrywanie 

24 godziny. Od jednej ze stron (za oknami pomieszczeń biurowych) wzdłuż ogrodzenia 

zainstalowany system wykrywania ruchu. Na terenie firmy obecni są  pracownicy 24 godziny 

na dobę 7 dni w tygodniu. 

 

Winno być: 

12.1.1. Lokalizacja: ul. Rolnicza 248, Kiełpin – obiekt magazyn, plac postojowy, budynek 

biurowo-warsztatowy, dyspozytornia. 

Teren ogrodzony, oświetlony oraz wyposażony w monitoring. Bramy wjazdowe na teren bazy 

są nadzorowane przez dyspozytorów, którzy obecni są 24h/dobę 7 dni w tygodniu. Na terenie 

placu na zewnątrz zamontowane jest 8 kamer, wewnątrz hali warsztatowej 1 kamera –

nagrywanie 24 godziny. Od jednej ze stron (za oknami pomieszczeń biurowych) wzdłuż 

ogrodzenia zainstalowany system wykrywania ruchu. Na terenie firmy obecni są pracownicy 

24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 

 

 

Pozostałe zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian. 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

ds. technicznych i przewozów 
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