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                        Wykonawcy,                     

            którzy ubiegają się  o udzielenie 

       zamówienia publicznego 

 

Znak sprawy: INS/FG - 10/2021 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego 
przedmiotem jest usługa kompleksowego ubezpieczenia Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Nowych Syntez Chemicznych 
 

 

Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, 

działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2019 ze zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania  wraz z 

odpowiedziami, o treści jak poniżej: 

 

 
Zadania nr 1 Ubezpieczenie mienia 

 
Pytanie nr 1 

Dot. zapisu SWZ str 5 oraz załącznika nr 1: 

„W sytuacji, gdy wskutek zastosowania zapisów SWZ doszłoby do zawężenia odpowiedzialności 
ubezpieczyciela w relacji do owu dla danego ubezpieczenia, to zastosowanie mają tylko te postanowienia 
SWZ, które tej odpowiedzialności nie zawężają oraz te, które tę odpowiedzialność rozszerzają” 
 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały 
zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub 

przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SWZ); 

 
Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że zapisy SWZ obowiązują w relacji do owu w następujący 
sposób. Jeśli zapisy SWZ są zapisami korzystniejszymi dla Zamawiającego obowiązują zapisy SWZ, jeśli 
natomiast zapisy SWZ zawężają ochronę w stosunku do owu, wówczas w tym zakresie obowiązują zapisy 
korzystniejsze dla Zamawiającego czyli zapisy owu. W każdej z tych sytuacji zawsze obowiązują zapisy 
korzystniejsze dla Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały owu. Zapisy 
SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie nr 2 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity, podlimity wskazane w SWZ określone zostały na jedno i 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia; 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż gdziekolwiek w SWZ jest mowa o limitach odpowiedzialności to są to 
limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia tj. zgodnie z okresami rozliczeniowymi w SWZ. 
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 3 
Z uwagi na 24 miesięczny okres zamówienia wnioskujemy o wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy 

ubezpieczenia przez Wykonawcę w przypadku: 
 



1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o 
wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej 
za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w 
danym rodzaju ubezpieczenia, lub  
2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie 
ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku 
lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez 
Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, 
 

Odpowiedź: Zamawiający, wprowadza poniższy zapis w par 8 załącznika nr 4 do SWZ: 

„ 3. Wykonawca jak również Zamawiający mają prawo do rozwiązania umowy, które  może nastąpić nie wcześniej 

niż po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia, w następujących sytuacjach: 
1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych 

o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki 

zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, 

przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub 

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie 

ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w 

ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania 

przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach.  

4. Rozwiązanie umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 oraz w ust. 3 pkt 1 i 2 , Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.” 
W załączeniu załącznik nr 4 do SWZ po zmianach, 
 
Pytanie nr 4 

Dot. 1.2. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny), Prosimy o modyfikację opisu zakresu ubezpieczenia na: 
Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu 
ubezpieczonego mienia na skutek zdarzeń o charakterze nagłym, nieprzewidzianym, losowym i niepewnym, 
niezależnym od woli Ubezpieczonego zaistniałe w okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem wyłączeń 
odpowiedzialności określonych w SWZ. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmie między innymi szkody wyrządzone przez (….) 
 

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Zapisy SWZ pozostają bez 

zmian. 
 
Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym SWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sytuacji, gdy wskutek zastosowania zapisów SWZ doszłoby do 
zawężenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w relacji do owu dla danego ubezpieczenia to zastosowanie 
mają tylko te postanowienia SWZ, której tej odpowiedzialności nie zawężają oraz te, które tę 
odpowiedzialność rozszerzają. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne 
warunki Wykonawcy. Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 6 

Definicje „wybuch”, prosimy do doprecyzowanie:  „w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych 
podobnych zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną wybuchem jest, aby ściany tych 
urządzeń uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy, nastąpiło 
nagłe wyrównanie ciśnień” 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody będzie odbywała się 

zgodnie z definicją: eksplozja / wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym 

wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się. Za eksplozję 

uważa się również szkody powstałe wskutek implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika / aparatu 

próżniowego ciśnieniem zewnętrznym. Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 



Pytanie nr 7 

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek awarii instalacji i 

urządzeń kanalizacyjnych i podobnych – dotyczy wyłącznie zalania wskutek awarii instalacji i urządzeń 

kanalizacyjnych i podobnych; 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody będzie odbywała się 

zgodnie z definicją: awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych - 

niekontrolowane wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, 

znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek: - awarii tych 

instalacji i urządzeń, - cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, - nieumyślnego pozostawienia otwartych 

zaworów i kranów sieci wodociągowej; wydostanie się wody lub innego czynnika gaśniczego w wyniku 

samoczynnego uruchomienia urządzeń gaśniczych z innych przyczyn niż pożar; zalanie powstałe przez 

szybko topniejące masy śniegu lub lodu; zalanie przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe, itp.; 

zalanie wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, samoistne rozszczelnienie się zbiorników lub ich 

stłuczenia albo pęknięcia, zamarznięcie i/lub pęknięcie rur, instalacji, klimatyzacji, armatury, kranów, a także 

elementów tych lub podobnych przedmiotów.  

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie nr 8 
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na zalanie oraz inne szkody, w tym pęknięcia powstałe 

wskutek przemarzania mrozowego w wysokości 50.000 zł;  
 

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Zapisy SWZ pozostają bez 

zmian. 
 
 

Pytanie nr 9 
Definicja: „zapadanie się ziemi” , prosimy o doprecyzowanie definicji na:  

„niezwiązane z działalnością człowieka obniżenie terenu spowodowane przez próżnie w strukturze 
ziemi” 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody będzie odbywała się 

zgodnie z definicją: zapadanie się ziemi - nie spowodowane działalnością ludzką obniżenie terenu 

spowodowane przez próżnie w strukturze ziemi. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 do SWZ. 
 

Pytanie nr 10 

Definicja: „uderzenie pojazdu”, prosimy o doprecyzowanie, że dotyczy pojazdu lądowego 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody będzie odbywała się 

zgodnie z definicją: uderzenie pojazdu - uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego,  szynowego 

lub innego, jego części lub przewożonego nim ładunku, w tym pojazdu będącego własnością lub 

użytkowanego przez Ubezpieczonego. Pojęcie pojazdu obejmuje wszystkie pojazdy lądowe. W załączeniu 

zmieniony załącznik nr 1 do SWZ. 

 

Pytanie nr 11 
Definicja: „dym i sadza”, prosimy o doprecyzowanie: który nagle wydobył się z palenisk, instalacji i urządzeń 
elektrycznych lub grzewczych bądź jest produktem pożaru; 

 

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Zapisy SWZ pozostają bez 

zmian. 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o wykreślenie z wnioskowanego zakresu ubezpieczenia szkód polegających na: 

• uszkodzenie instalacji spowodowane działaniem wysokich lub niskich temperatur, 

• uszkodzenie elewacji na skutek czynników atmosferycznych. 
 



Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Zapisy SWZ pozostają bez 

zmian. 

 

Pytanie nr 13 

Odnośnie pkt 1.3. „wyłączenia odpowiedzialności”, prosimy o modyfikację treści n.w. wyłączeń na: 

a) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w środkach obrotowych o przekroczonym 

terminie ważności / przydatności lub wycofanych z obrotu przed powstaniem szkody lub też z innych 
przyczyn nieposiadających wartości handlowej; oraz mieniu którego zakup potwierdzony jest 

sfałszowanymi dokumentami, 
b) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w pojazdach podlegających rejestracji, chyba że: 

-  stanowią one środki obrotowe lub mienie osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub wykonania usługi, 

-są używane wyłącznie w miejscu ubezpieczenia – dotyczy wyłącznie pojazdów innych niż 
statki powietrzne i wodne 

c) spowodowane osuwaniem lub zapadaniem się ziemi w wyniku szkód górniczych i geologicznych w 
rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz w wyniku działalności człowieka, 

d) powstałe na skutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, chyba że w następstwie 
wystąpiło zdarzenie niewyłączone z zakresu ochrony (wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 

za skutki takiego zdarzenia, z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z 

klauzuli szkód elektrycznych i mechanicznych), 
Prosimy o wykreślenie: „z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej 

wynikającej z klauzuli szkód elektrycznych i mechanicznych)” 
 

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Jednocześnie informuje, 

że w pkt 1.3. dopuszcza zmianę w treści „ spowodowane osuwaniem lub zapadaniem się ziemi w wyniku 

szkód górniczych i geologicznych w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz w wyniku 

działalności człowieka”.  W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 do SWZ. 
 

Pytanie nr 14 

Odnośnie pkt 1.3. „wyłączenia odpowiedzialności”, prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń: 

 
a) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym napowietrznych 

sieci energetycznych, znajdujących się w odległości większej niż 1000 m od miejsca ubezpieczenia 

określonego w umowie ubezpieczenia; 
b) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:  wzorów, modeli, prototypów, oraz innego mienia 

ruchomego charakterze unikatowym, 
c) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roślin i zwierząt; 

d) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: mienia znajdującego się pod ziemią, związanego z 
działalnością wydobywczą; 

e) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje maszyn, urządzeń i wyposażenia w trakcie instalacji, 

rozruchu próbnego i testów poprzedzających uruchomienie; 
f) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: szklarni, inspektów, namiotów, tuneli foliowych wraz z 

mieniem się w nich znajdującym; 
g) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje  akt, dokumentów, planów i danych zawartych na 

nośnikach 

h) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje programów komputerowych, chyba że stanowią środki 
obrotowe; 

i) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w mieniu które zostało nielegalnie wprowadzone na 
polski obszar celny. 

j) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje obiektów latających w tym dronów 

k) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek 
skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola 

elektromagnetycznego; 
l) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio polegające 

na lub powstałe wskutek naturalnej zmiany właściwości mienia, normalnego zużycia lub starzenia się 
przedmiotu ubezpieczenia, a także polegające na utracie wagi, skurczeniu, wyparowaniu, zmianach w 

kolorze, fakturze, wykończeniu lub zapachu; 

m) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio powstałe 
wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu: 

a) nieszczelności instalacji i pocenia się rur, 



b) działania wód gruntowych bądź oddziaływania pływów lub fal morskich, 

c) przemarzania ścian, 
d) korozji, kawitacji lub utleniania, 

e) oddziaływania czynników zewnętrznych, w szczególności: termicznych, biologicznych (w tym 
pleśni, grzybów, insektów), chemicznych, fizycznych, 

chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; 

wówczas Ubezpieczyciel  ponosi odpowiedzialność 
wyłącznie za skutki takiego zdarzenia; 

n) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio polegające 
na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, 

chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu 

ubezpieczenia 
o) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio polegające 

na zniszczeniu, uszkodzeniu, stracie lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności 
polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu lub 
nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów 

scalonych, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; 

wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia 
p) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio 

wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w tym jego reprezentantów będące w stanie po 
użyciu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków 

odurzających, o ile zażycie wymienionych substancji miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar 

r) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio powstałe 
wskutek wybuchu wywołanego celowo przez Ubezpieczonego lub wskutek wybuchu występującego w 

silnikach spalinowych w związku z ich naturalną funkcją albo spowodowanego normalnym ciśnieniem 
zawartego w nich czynnika; 

s) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio polegające 
na awarii lub uszkodzeniu maszyny, urządzenia lub wyposażenia wskutek błędu w obsłudze lub 

mechanicznego uszkodzenia spowodowanego: 

a) nieprawidłowym działaniem lub niezadziałaniem jakiegokolwiek elementu mechanicznego lub 
sterującego, niezależnie od udziału człowieka lub jego braku w spowodowaniu tego błędu, albo 

b) powstałe wskutek jakiegokolwiek czynnika wewnątrz mechanizmu maszyny lub urządzenia 
niezależnie od jego pierwotnej przyczyny, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie 

niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 

wyłącznie za skutki takiego zdarzenia 
t) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio polegające 

na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków lub budowli, chyba, że nastąpiły one w 
konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową 

u) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie transportu, za wyjątkiem 

transportu wewnątrzzakładowego i  transportu wartości pieniężnych na terenie RP 
v) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy lub zakłóceń w 

dostawie mediów, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu 
ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia 

w) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w środkach obrotowych powstałe wskutek 
niezachowania odpowiedniej temperatury przechowywania, chyba że stan ten był konsekwencją szkody 

w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną na mocy niniejszych SWZ; 

x) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia, uszkodzenia 
lub utraty ubezpieczonego mienia będącego przedmiotem produkcji, wykonywania usługi lub innego 

procesu technologicznego, jeżeli szkoda powstała bezpośrednio w wyniku tych działań; 
y) polegające na zagubieniu, zaginięciu lub zaborze mienia niebędącego kradzieżą z włamaniem albo 

rabunkiem za wyjątkiem limitu określonym dla klauzuli kradzieży zwykłej 

z) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym utraty zysku, utraty rynku, 
zwiększonych kosztów prowadzenia działalności lub kar pieniężnych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający, wprowadza zmiany w pkt 1.3 OPZ zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 1 do 

SWZ.  

  

 



 

Pytanie nr 15 

Prosimy o dodanie n.w. zastrzeżenia do zapisów SWZ: Niezależnie od innych zapisów niniejszych swz, 
Wykonawca zapewnia ochronę ubezpieczeniową tylko i wyłącznie wtedy, gdy ochrona ta nie stoi w 
sprzeczności z jakimikolwiek sankcjami lub embargami czy to ekonomicznymi, handlowymi czy też 
finansowymi nałożonymi przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, 
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej lub krajowe prawo, które bezpośrednio odnosi się do stron umowy 

 
Odpowiedź: Zamawiający, wprowadza klauzulę sankcji do SWZ zgodnie z poniższą treścią dla ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności i posiadanym mieniem (Zadanie nr 2) 

oraz dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (Zadanie nr 1).  

Klauzula sankcji  
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wypłata mogłaby go narazić na sankcje, zakazy lub 

restrykcje wynikające z uchwalonych przez ONZ rezolucji, sankcji handlowych lub ekonomicznych, oraz 

innych regulacji lub przepisów, pod jakąkolwiek jurysdykcją. 

W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ. 

 

Pytanie nr 16 

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza, lub zamierza zgłosić w okresie ubezpieczenia n.w. 
przedmioty ubezpieczenia: 

- sieci energetyczne, linie przesyłowe energii elektrycznej, napowietrzne i kablowe, stacje transformatorowo-

rozdzielcze, sieci telekomunikacyjne i teletransmisyjne, znajdujące  się w odległości większej niż 500 m? 
- szklarnie, inspekty, namioty, tunele foliowe wraz z mieniem się w nich znajdującym; 

 

Odpowiedź: Zamawiający, informuje iż nie zgłasza, ani nie zamierza zgłosić do ubezpieczenia w okresie 

trwania umowy sieci energetycznych, linii przesyłowych energii elektrycznej, napowietrznych i kablowych, 

stacji transformatorowo-rozdzielczych, sieci telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych, znajdujących  się w 

odległości większej niż 500 m, szklarni, inspektów, namiotów, tuneli foliowych wraz z mieniem się w nich 

znajdującym. Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

Pytanie nr 17 

Odnośnie pkt 14. Miejsce ubezpieczenia 
Prosimy o informacje nt. prowadzonej działalności w lokalizacjach, w tym opis procesów, magazynowania, 

informacja i przechowywanych i używanych substancjach palnych i niebezpiecznych pożarowo, informację o 

zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych,  informację o konstrukcji budynków dla 
lokalizacji, dla których nie podano ww. danych 

1. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, (brak informacji do oceny ryzyka) 
2. Gliwice, ul. Sowińskiego 11 (w SWZ informacja wyłącznie dot. konstrukcji budynków i  zabezpieczeń) 

3. Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom, (w SWZ informacja wyłącznie dot. konstrukcji budynków  i 

zabezpieczeń) 
4. Łagiewniki Średzkie 12A, 55-340 Udanin, (brak informacji do oceny ryzyka) 

5. Al. Królewska 9, 24-100 Puławy (brak informacji do oceny ryzyka) 
 



Odpowiedź: Zamawiający, informuje: 

1. Ignacego Mościckiego, Puławy – pomieszczenia i mienie dzierżawione przez Zamawiającego. Właścicielem 

aparatury jest Puławski Park Naukowo - Technologiczny i na jego terenie jest ona wykorzystywana przez 

pracowników Instytutu. Budynek PPNT został zakwalifikowany do klasy C odporności pożarowej. Wszystkie 

elementy budynku zostały zaprojektowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Poszczególne elementy 

budynku zostały zaprojektowane, tak aby spełniły następujące wymagania odporności pożarowej: główne 

elementy konstrukcyjne (słupy) – R60, ściany konstrukcyjne – R60, stropy – REI60, ściany zewnętrzne (pasy 

międzykondygnacyjne o wys. 1,2 m) – EI30, ściany obudowujące klatki schodowe – REI 60, ściany 

obudowujące szachty instalacyjne – REI 60, schody (żelbetowe) – R 60, dach (konstrukcja + przekrycie) – 

RE 15, ściany oddzieleń przeciwpożarowych – REI 120, drzwi przeciwpożarowe w ścianach oddzieleń 

przeciwpożarowych – EI 60; Na terenie obiektu znajdują się hydranty zewnętrzne. 
2. brak wysokiego składowania i magazynowania nie ma w Gliwicach, substancje niebezpieczne 

przechowywane są w sposób nadzorowany, zgodnie z procedurami systemowymi. 

3. Magazynowanie materiału roślinnego i produktów ekstrakcji odbywa się w magazynie na regałach 

wysokiego składowania. Regały są wykonane przez wyspecjalizowaną firmę i są corocznie kontrolowane pod 

względem stabilności i ewentualnych uszkodzeń.  

Substancje niebezpieczne przechowywane są krótkotrwale w wyznaczonym pomieszczeniu w magazynie. 

Pomieszczenia do przechowywania substancji łatwopalnych zawierających gazy techniczne w butlach 

składowane są na zewnątrz obiektów w wydzielonych i zabezpieczonych oznakowanych pomieszczeniach w 

otwartej przestrzeni;  pod zadaszeniem. 

2. Al. Królewska, Puławy – mieszkanie w bloku budowanym w latach 60. 

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 18 

Odnośnie pkt 14. Miejsce ubezpieczenia 
Prosimy o podanie informacji nt. podziału sum ubezpieczenia na wszystkie lokalizacje wskazane w SWZ; w 

załącznikach do SWZ znajduje się wyłącznie informacja nt wartości budynków w poszczególnych 

lokalizacjach (brak informacji nt pozostałych składników mienia w podziale na lokalizacje) 
 

Odpowiedź: Zamawiający, uprzejmie informuje o podziale sum ubezpieczenia na lokalizacje: 

1. Gliwice – 13.010.291,00 zł 

2. Goczałków i Udanin – 5.709.153,00 zł 

3. Puławy, ul. Mościckiego – 10.600.000,00 zł 

4. Puławy, Al. Tysiąclecia – 181.744.378,00 zł 

5. Puławy, ul. Królewska – 47.262,00 zł 
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

 

Pytanie nr 19 

Odnośnie pkt 14. Miejsce ubezpieczenia 
Prosimy o wykreślenie zapisu: „oraz miejsca wykonywanej działalności” 

Uzasadnienie: Zamawiający prowadzi działalność o wysokim ryzyku pożarowym. Złożenie oferty na 

ubezpieczenie w takim przypadku jest zawsze poprzedzone analizą ryzyka w miejscu ubezpieczenia. W 
przypadku ”innych  miejsc prowadzenia działalności” Wykonawcy nie mają możliwości dokonać oceny ryzyka, 

nie mają również informacji o zgłoszonych do ubezpieczenia sumach ubezpieczenia. 
 

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Zapisy SWZ pozostają bez 

zmian. 
 
 

Pytanie nr 20 

Odnośnie pkt 1.5: Przedmiot ubezpieczenia 

a) Prosimy o informację nt. platyny tj: maksymalnej wartości platyny znajdującej się w miejscu    
ubezpieczenia, sposobu przechowywania i zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;  



b) Prosimy o jednoznaczną informacje nt systemu ubezpieczenia dla przedmiotu: „mienie osób trzecich” 

c) Prosimy o potwierdzenie, że mienie osób trzecich zgłoszone jest do ubezpieczenia w wartości 
rzeczywistej 

d) Mienie pracownicze - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na 1 pracownika w  wysokości 
1.000 PLN 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje: 

a) Obecnie wartość platyny nie przekracza 500 tys zł. Jest odpowiednio zabezpieczona i przechowywana, bez 

możliwości dostępu osób postronnych. Osoby upoważnione postępują zgodnie z procedurą wewnętrzną; 
b) „mienie osób trzecich” ubezpieczone jest zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 1 do SWZ; 

c)  i d) Zamawiający, wymaga zgodnie z SWZ. Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie nr 21 

Odnośnie pkt 1.7: Franszyzy 

Prosimy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej na: 
- dla mienia pracowniczego i szyb od stłuczenia – 200 PLN 

- dla szkód spowodowanych ryzykiem: pożaru, wybuchu, dymu i sadzy bez względu na przyczynę – 5% 

wartości szkody min. 50.000 PLN 
- dla pozostałych szkód – 1000 PLN w każdej szkodzie chyba, że w klauzulach dodatkowych została 

wskazana inna wysokość franszyzy redukcyjnej 
 

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Wprowadza następujący poziom Franszyz: 
Franszyza redukcyjna dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1.000 zł, z uwzględnieniem 
odmiennej franszyzy redukcyjnej: 
- dla szkód powstałych wskutek ognia, eksplozji, dymu i sadzy 3% nie mniej niż 1.000 zł 
- dla kradzieży z włamaniem i rabunku 500 zł, 
- dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia w wysokości 100 zł 
W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 do SWZ. 

 

 
Klauzule obligatoryjne 

 

Pytanie nr 22 

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwpożarowych prosimy o doprecyzowanie, że klauzula 
ma zastosowanie do lokalizacji: dla których w SWZ i załącznikach podano informacje nt. Zabezpieczeń 

 

Odpowiedź: Zamawiający, uprzejmie informuje, że klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz 

przeciwpożarowych ma zastosowanie do wszystkich lokalizacji, które Zamawiający wskazał w SWZ. Zapisy 

SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie nr 23 

Klauzula miejsc ubezpieczenia - ze względu na rodzaj prowadzonej działalności przez Zamawiającego 

prosimy o wykreślenie klauzuli.  

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów do treści klauzuli: 
a) klauzula nie dotyczy lokalizacji w których prowadzona jest działalność produkcyjna (zgodnie z 

działalności podstawową zamawiającego) i  magazynowa 
b) Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje lądowe na 

terytorium Polski, spełniające wymogi zabezpieczenia mienia określone w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia.  

c) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, 

rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac 
budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). 

d) Składka będzie rozliczana systemem pro rata temporis za okres ubezpieczenia 
e) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w 

wysokości 5.000.000 PLN.  

 
Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli, ani na zmianę treści. W klauzuli miejsc 
ubezpieczenia wprowadzony zostaje limit odpowiedzialności w wysokości 2.000.000 zł. W załączeniu 
zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ. 



 

Pytanie nr 24 

Klauzula katastrofy budowlanej, prosimy o dodanie wyłączeń odpowiedzialności do treści klauzuli: 

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane 

wymagające pozwolenia na budowę, 
2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, 

a także mieniu tam zgromadzonym. 

3) która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w 
szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w 

remontach i bieżącym utrzymaniu. 
 

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Zapisy SWZ pozostają bez 

zmian. 
 

Pytanie nr 25 
Klauzula ograniczenia zasady proporcji, prosimy o modyfikację zapisu w klauzuli w pkt a) 

Jest: wysokość szkody nie przekracza 20% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia, Zmiana na: wysokość 

szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia 
 

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Zapisy SWZ pozostają bez 

zmian. 
 

Pytanie nr 26 

Klauzula warunków i taryf 

Prosimy o wykreślenie: „lub limitów odpowiedzialności” 

Ponadto prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że klauzula dotyczy wyłącznie mienia zgłoszonego do 
ubezpieczenia w systemie sum stałych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu, jednocześnie informując, że 

klauzula ma zastosowanie do wszystkich składników mienia niezależnie od systemu ubezpieczenia. Zapisy 

SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie nr 27 

Klauzula przewłaszczeniowa, prosimy o wykreślenie: „jak również na inne podmioty zależne” lub wyjaśnienie 

intencji zamawiającego. 
 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść klauzuli przewłaszczeniowej, zgodnie z załączonym załącznikiem nr 

1a do SWZ.  
 

Pytanie nr 28 

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji, prosimy doprecyzowanie warunku należytego zabezpieczenia 
mienia j.n: 

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

• ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej, 

• gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne 

technicznie i gotowe do użycia, 

• z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne 

ciecze oraz para, 

• budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu. 

Prosimy o dodanie zapisu: mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub 

przeznaczone do likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje iż, mienie wyłączone z eksploatacji powyżej 60 dni nie jest 
przedmiotem postępowania, Zamawiający nie ma zamiaru w okresie ubezpieczenia wyłączyć mienia z 
eksploatacji. Zamawiający nie posiada budynki/budowle wyłączonych z eksploatacji ze względu na zły stan 
techniczny lub przeznaczone do rozbiórki. Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 



 

 

Pytanie nr 29 

Klauzula automatycznego pokrycia, 
Prosimy o wprowadzenie limitu automatycznego pokrycia w wysokości 10.000.000 PLN, lub w innej 

wysokości określonej przez Zamawiającego (wartość kwotowa, a nie procentowa) 

 
Odpowiedź: Zamawiający, wprowadza limit odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w 
wysokości 10.000.000 PLN. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ. 
 

Pytanie nr 30 
Klauzula aktów terroryzmu 

Prosimy o dodanie wyłączeń odpowiedzialności: 

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: 
1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub 

biologicznych, 
2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania 

jądrowego, skażenia radioaktywnego, 

3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania 
wirusów komputerowych, 

4) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz 
fałszywych alarmów, 

5) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, 
niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni, 

6) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza 

lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem, 
7) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych 

aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z 
Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte. 

 

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej na 5% wartości szkody min 5000 PLN 
 

Odpowiedź: Zamawiający, zmienia treść klauzuli aktów terroryzmu zgodnie z poniższym. W załączeniu 
zmieniony załącznik nr 1a do SWZ. 
Klauzula aktów terroryzmu 
 Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, strony 
postanawiają, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym 
mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w 
związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. 
Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie jakiejkolwiek osoby / grupy osób w imieniu 
lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego 
wpływu (de iure lub de facto) przy użyciu siły, zastraszania, chaosu, przemocy. 
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane 
przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej. 
Ustala się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości         
1 000 000,00 zł. Franszyza redukcyjna: 1 000,00 zł. 

 

Pytanie nr 31 

Klauzula ubezpieczenia robót budowlano - montażowych, remontowych lub modernizacyjnych 

Prosimy o dodanie wyłączeń odpowiedzialności 
2. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami 

remontowo-budowlanymi, pod warunkiem, że prace te: 
1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, 

2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli, 
3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie 

ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie, 

4) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania, 



5) w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie 

otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W 
razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty 

odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar 
szkody. 

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody 

powstałe wskutek:  
1) katastrofy budowlanej,  

2) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego. 
 

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów. W klauzuli ubezpieczenia 

robót budowlano-montażowych, remontowych lub modernizacyjnych wprowadzony zostaje limit 

odpowiedzialności w wysokości 2.000.000 zł. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ. 
 

Pytanie nr 32 

Klauzula automatycznego doubezpieczenia,  

• prosimy o zmianę „limit” na „suma ubezpieczenia” 

• prosimy o dodanie do treści klauzuli, że automatyczne doubezpieczenie nie dotyczy również limitów 
odpowiedzialności wskazanych w klauzulach dodatkowych 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść klauzuli automatycznego doubezpieczenia. W załączeniu zmieniony 

załącznik nr 1 i 1a do SWZ. 
 

Pytanie nr 33 

Klauzula kosztów wszelakich 

Prosimy o doprecyzowanie/zmianę n.w. zapisów na: 
a) „Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony postanawiają, że Ubezpieczyciel 
dodatkowo pokrywa uzasadnione i poniesione koszty związane ze szkodą objętą zakresem 

ubezpieczenia, w szczególności:…” 
b) koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą w mieniu bezpośrednio zagrożonym szkodą, 

c) koszty zapobieżenia szkodzie w mieniu bezpośrednio zagrożonym szkodą, 

d) prosimy o wykreślenie: 
„koszty odtworzenia maszyn, urządzeń, urządzeń lub elementów, w tym  wykonanych na specjalne 

zamówienie” 
proponujemy dopisanie następujących kosztów: 

„koszty najmu i korzystania z maszyn, urządzeń lub sprzętu elektronicznego w zastępstwie 

maszyn, urządzeń lub sprzętu elektronicznego wyłączonych z ruchu w wyniku powstania 
szkody, w okresie 3 miesięcy od dnia wystąpienia szkody z podlimitem odpowiedzialności 

200.000 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” 
e) koszty poszukiwania wycieków z instalacji, w tym wodno – kanalizacyjnej, technologicznej, w tym koszty 

usunięcia takich skutków poszukiwań koszty dozoru mienia w miejscu powstania szkody z podlimitem 
odpowiedzialności 50.000 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

f) koszty ponownego napełnienia urządzeń gaśniczych w związku z powstałą szkodą z podlimitem 

odpowiedzialności 50.000 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
g) koszty poinformowania Klientów i kooperantów, z podlimitem odpowiedzialności 10.000 PLN  na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
h) koszty wymiany zamków i czytników powstałe w wyniku m. inn.  Utraty, kradzieży z włamaniem lub 

rabunku, z podlimitem odpowiedzialności 100.000 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia 
i) koszty napraw ekspresowych, w tym koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dniach 

ustawowo wolnych od pracy, z podlimitem odpowiedzialności 100.000 PLN  na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

j) koszty transportu nieuszkodzonego mienia ruchomego do miejsca tymczasowego magazynowania, na 

najbliższe składowisko lub do innego miejsca wskazanego przez ubezpieczonego, lecz na 
odległość nie większą niż 50 km z podlimitem odpowiedzialności 50.000 PLN  na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
k) koszty czasowego wynajmu budynków / lokali w celu kontynuowania prowadzenia działalności na okres 

nie dłuższy niż 6 m-cy od dnia wystąpienia szkody, Ubezpieczyciel pokrywa koszty najmu 



czasowego najmu budynków lub lokali o standardzie i powierzchni najbardziej zbliżonej do 

uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia; koszty te są zwracane ubezpieczonemu, jeśli 
powstały w wyniku szkody powodującej wyłączenie budynku z użytkowania, i pokrywane w 

okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wystąpienia szkody, 
l) koszty czasowego przechowywania mienia ruchomego jeżeli w miejscu ubezpieczenia nie ma 

możliwości należytego zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, koszty przechowywania 

pokrywane są do dnia, w którym powstaje możliwość ponownego montażu lub należytego 
zabezpieczenia mienia w miejscu ubezpieczenia, lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia 

wystąpienia szkody 
 

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający, w klauzuli kosztów 
wszelakich wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł. Zamawiający informuje, że 
wskazany limit w klauzuli kosztów wszelakich jest limitem wspólnym dla wszystkich wymienionych kosztów 
ujętych w treści klauzuli. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ. 

 

Pytanie nr 34 

Klauzula przepięć 

Prosimy o dopisanie wyłączeń odpowiedzialności: 

• Ubezpieczeniem nie są objęte szkody we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, 

stycznikach i odgromnikach wydmuchowych oraz żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach 

i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku 

normalnego użytkowania. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść klauzuli. W załączeniu zmieniony załącznik 1a do SWZ. 
 

Pytanie nr 35 
Klauzula kradzieży zwykłej, prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod 

warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 

3 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody” 
 

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów. Zapisy SWZ pozostają 

bez zmian. 

 

Pytanie nr 36 

Klauzula szkód elektrycznych i mechanicznych – ze względu na charakter prowadzonej działalności, rodzaj i 

łączną wartością maszyn użytkowanych przez Zamawiającego wnioskujemy o wykreślenie treści klauzuli i 
zastąpienie jej odrębną klauzulą: 

Klauzula szkód elektrycznych - Szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych: 
 

Proponowana treść Klauzuli szkód elektrycznych - Szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych: 

 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SWZ, OWU i umowy 
ubezpieczenia, ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o wypadki 
ubezpieczeniowe w maszynach lub urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych powstałe na skutek 
niezachowania właściwych dla danego urządzenia parametrów prądu elektrycznego. 
 
§ 1. Przedmiot ubezpieczenia 

Przedmiotem ubezpieczenia zgodnie z niniejszą klauzulą są zainstalowane na stanowiskach pracy czynne 
maszyny oraz urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, gotowe do eksploatacji po zakończonym z 
wynikiem pozytywnym okresie prób i testów. 
W szczególności ochronie podlegają: 
a) generatory i prądnice o mocy do 1 MW; 
b) elementy sieci elektroenergetycznych m.in.: transformatory, wyłączniki, odłączniki; 
c) urządzenia prostownikowe; 
d) urządzenia akumulatorowe; 
e) kondensatory energetyczne do kompensacji mocy biernej; 
f) elektryczne urządzenia napędowe. 
§ 2. Suma ubezpieczenia 
1.  Suma ubezpieczenia określana jest w systemie na pierwsze ryzyko. 



2. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający w oparciu o najwyższą wartość pojedynczego urządzenia lub 
grupy urządzeń mogących ulec wypadkowi ubezpieczeniowemu na skutek pojedynczego zdarzenia i powinna 
ona odpowiadać kosztom zastąpienia przedmiotów ubezpieczenia na nowe, tego samego typu, rodzaju, 
mocy i jakości łącznie z kosztami montażu, frachtem, cłem i innymi podobnymi opłatami oraz kosztami 
budowy/instalacji, jeśli takie koszty występują. 
§ 3. Zakres ubezpieczenia 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe powstałe na 
skutek niezachowania właściwych dla danego urządzenia parametrów prądu elektrycznego, polegające na 
fizycznym uszkodzeniu mienia objętego ochroną, w następstwie nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń 
określonych poniżej, które miały miejsce w okresie oznaczonym w Umowie: 
a) wadliwe funkcjonowanie lub niezadziałanie zabezpieczeń chroniących przedmiot ubezpieczenia; 
b) zmiana warunków zasilania, tzn.: 
– zmiana wartości napięcia zasilającego w stosunku do wartości znamionowej, 
– zmiana wartości częstotliwości napięcia zasilającego w stosunku do wartości znamionowej, 
– zanik jednej lub kilku faz napięcia zasilającego; 
c) uszkodzenie izolacji. 
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również szkody powstałe podczas prowadzenia akcji 
ratowniczej, mającej na celu zmniejszenie szkód zaistniałych w związku ze zdarzeniami wymienionymi w § 3 
ust. 1. 
§ 4. Wyłączenia odpowiedzialności 
1. Uzupełniając wyłączenia w SWZ, które stanowią podstawę prawną zawartej umowy ubezpieczenia, z 
przedmiotu ubezpieczenia wyłączone są: 
a) linie napowietrzne sieci elektroenergetycznych; 
b) linie kablowe sieci elektroenergetycznych; 
c) elektryczne sieci trakcyjne; 
d) urządzenia oświetlenia elektrycznego; 
e) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym; 
f) elektryczne spawarki i zgrzewarki; 
g) urządzenia elektrotermiczne i grzewcze (piece i nagrzewnice oporowe, piece i nagrzewnice indukcyjne, 
piece elektrodowe, piece łukowe, suszarki elektryczne); 
h) urządzenia do elektrolizy; 
i) elektrofiltry; 
j) mierniki, wszelkiego rodzaju wkładki topikowe, bezpieczniki, styczniki, odgromniki, czujniki, układy 
(pomiarowe, sterowania, sygnalizacji, regulacji i zabezpieczeń); 
k) wszelkie maszyny i urządzenia elektryczne, w których nie przeprowadzono okresowego badania 
eksploatacyjnego – zgodnego z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn i urządzeń 
elektroenergetycznych lub przewidzianych w instrukcji eksploatacji – potwierdzonego protokołem. 
2. Uzupełniając wyłączenia w SWZ, które stanowią podstawę prawną zawartej umowy ubezpieczenia, 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za pośrednie i bezpośrednie konsekwencje zdarzeń jak niżej: 
a) za które odpowiedzialność ponosi wytwórca lub dostawca, a powstały one w okresie gwarancyjnym 
przedmiotu ubezpieczenia; 
b) naprawy i wszelkiego rodzaju próby, z wyjątkiem tych, do których przeprowadzenia Ubezpieczający jest 
zobowiązany odpowiednimi przepisami lub instrukcjami eksploatacyjnymi; 
c) naturalne zużycie lub utrata właściwości użytkowych; 
d) eksploatacja niezgodna z danymi umieszczonymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i na tabliczce 
znamionowej danego przedmiotu ubezpieczenia; 
e) uszkodzenia i awarie mechaniczne, m.in.: pęknięcia, zapieczenia łożyska, uszkodzenia mechaniczne 
elementów wirnika, wentylatorów wewnętrznych. 
§ 5. Obowiązki Ubezpieczającego 

1. Ubezpieczający zobowiązany jest do: 
a) stosowania prawidłowo dobranych zabezpieczeń ubezpieczonych maszyn i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych; 
b) instalowania i eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z 
Dokumentacją Techniczno-Ruchową; 
c) umożliwienia Ubezpieczycielowi dostępu do ubezpieczonych maszyn i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych oraz przedstawienia dokumentacji związanej z ich eksploatacją (Dokumentacja 
Techniczno-Ruchowa, rodzaje i wielkości zabezpieczeń, protokoły pomiarów, prób eksploatacyjnych i 
przeglądów). 
§ 6.  



Limit odpowiedzialności: 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie 
ubezpieczenia. 
8. Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000 PLN na każdy wypadek 
ubezpieczeniowy. 
 
a) Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli szkód mechanicznych. 

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o załączenie wykazu maszyn, w szczególności: 
- informacja o maszynach starszych niż 15 lat 

- informacja o maszynach z najwyższymi sumami ubezpieczenia 
- opis prowadzonej polityki remontowej i konserwacyjnej 

 

Proponowana treść Klauzuli ubezpieczenia awarii maszyn  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SWZ, OWU i umowy 

ubezpieczenia ustala się, że: 

1. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się szkody w ubezpieczonych maszynach lub urządzeniach powstałe 
w wyniku awarii lub zakłócenia w ich funkcjonowaniu polegającej na gwałtownym ograniczeniu lub 
uniemożliwieniu jego dalszej eksploatacji lub nagłym zmniejszeniu sprawności wskutek: 

• wad odlewniczych i materiałowych, wad projektowych, błędów produkcyjnych i montażowych, złego 
wykonawstwa, 

• błędów w obsłudze, braku umiejętności, niedbalstwa, 
• braku wody w kotłach, 
• rozdarcia na skutek sił odśrodkowych, 
• dostania się jakichkolwiek ciał obcych, 
• implozji, 
• zaniku zasilania maszyny, 
• zwarcia, przepięcia, przetężenie, braku jednej z faz, niewłaściwych parametrów prądu i innych 

przyczyn elektrycznych – bez związku z wyładowaniami atmosferycznymi. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać udzielona jedynie w odniesieniu do maszyn i urządzeń, dla 
których spełnione są następujące warunki: 

• zostały zainstalowane w miejscu przeznaczenia, 
• są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, 
• wszystkie testy oraz próby wymagane stosownymi przepisami prawnymi i/lub zaleceniami producenta 

zostały zakończone z wynikiem pozytywnym, a fakt ten został pisemnie potwierdzony przez 
uprawnione do takich czynności osoby, 

• od daty ich produkcji nie upłynęło więcej niż 10 lat. 
3. Ochronie ubezpieczeniowej podlegają maszyny lub urządzenia mechaniczne podczas pracy, 
postoju, rozmontowania w celu czyszczenia, dokonania przeglądu oraz transportu na terenie 
należącym do Ubezpieczającego, lub w trakcie tych wszystkich działań, oraz podczas ponownego 
montażu z wyłączeniem modernizacji. 
4. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami warunków ubezpieczenia 
ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w: 

• wymiennych częściach i/lub narzędziach ubezpieczonych maszyn, takich jak: kokile, formy odlewnicze, 
walce deseniowe, wiertła, noże, ostrza i brzeszczoty pił, kamienie, 

• częściach, które w wyniku użytkowania i/lub ich naturalnych właściwości ulegają przyspieszonemu 
zużyciu, takich jak: materiały i wymurówki żaroodporne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, 
kruszarki młotkowe, przedmioty zrobione ze szkła, porcelany, ceramika, taśmy, liny, druty, łańcuchy, 
pasy, sita, węże, okładziny, opaski z tkanin i tworzyw sztucznych, szczotki, opony gumowe, media 
robocze, takie jak smary, paliwa, chłodziwa, katalizatory i tym podobne z wyjątkiem olejów w 
transformatorach i wyłącznikach, które pełnią rolę izolacyjną, 

• sprzęcie elektronicznym (wyłączenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn i urządzeń 
stanowiących ich integralną część), 

• generatorach energii elektrycznej i transformatorach o mocy powyżej 1000 kVA oraz w silnikach o 
mocy powyżej 1000 kW, 

• prototypach, 
• maszynach i aparatach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych 
protokołem, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało 
zwiększenie jej rozmiaru. 



5. Ubezpieczyciel nie odpowiada również za jakiekolwiek wypadki ubezpieczeniowe: 
• za które odpowiedzialna jest zidentyfikowana osoba trzecia: dostawca, producent lub wykonawca 

usługi, chyba że osoba ta kwestionuje obowiązek poniesienia odpowiedzialności za powstałą szkodę 
lub nie posiada wystarczających środków na pokrycie szkody. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel wypłaci 
Ubezpieczającemu odszkodowanie, a prawo do roszczeń regresowych wobec sprawcy przechodzi na 
Ubezpieczyciela, 

• spowodowane brakami lub wadami istniejącymi w momencie zawarcia Umowy i znanymi 
Ubezpieczającemu lub jego przedstawicielom, pod warunkiem, że nie były one znane 
Ubezpieczycielowi i jego przedstawicielom (wskazane w wykazie maszyn) 

• będące konsekwencją normalnej eksploatacji, w tym spowodowane przez zużycie eksploatacyjne, 
kawitację, erozję, korozję, rdzę, kamieniem kotłowym, szlamem i innymi osadami, działaniem 
czynników żrących oraz podobnymi zdarzeniami, 

• będące konsekwencją prób i testów, z zastrzeżeniem że ubezpieczeniu podlegają wypadki związane z 
próbami i testami w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi, 

• będące wynikiem zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów, 
• działania wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych lub ataków hakerskich. 

6. Limit odpowiedzialności: 300.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie 
ubezpieczenia. 

7. Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000 PLN na każdy wypadek 
ubezpieczeniowy. 

 
Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający wprowadza zmianę w postaci 
rozdzielenia klauzul i dodanie kl. szkód elektrycznych i kl. szkód mechanicznych zgodnie z poniższą treścią. 
Wykaz maszyn, z informacją o maszynach starszych niż 15 lat, informacja o maszynach z najwyższymi 
sumami ubezpieczenia, opis prowadzonej polityki remontowej i konserwacyjnej dostępny do wglądu w 
siedzibie Zamawiającego. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ. 
Klauzula szkód elektrycznych 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU 

i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, uzgadnia się, co następuje: 

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne, od 

szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku 

zwarcia, uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.; 

2) poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU, ubezpieczeniem 

nie są objęte szkody: 

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 

b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, 

c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na 

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

w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), 

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, 

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, 

grzejnikach, lampach itp., 

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie 

przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do 

obowiązujących przepisów lub konserwacji, 

g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych; 

3) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 100.000 zł w okresie ubezpieczenia oraz 

wysokość franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 1.000 zł  

Klauzula szkód mechanicznych 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU 

i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje: 

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, od szkód mechanicznych 

spowodowanych: 

a) działaniem człowieka, 

b) wadami produkcyjnymi, 



c) przyczynami eksploatacyjnymi; 

2) za szkody spowodowane: 

a) działaniem człowieka uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi 

osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 

b) wadami produkcyjnymi uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, 

wadliwego materiał u lub wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub 

zamontowania jej na stanowisku pracy, 

c) przyczynami eksploatacyjnymi uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na 

uszkodzeniu lub zniszczeniu element ów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost 

ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, 

zabezpieczających, sygnalizacyjno pomiarowych, itp.; 

3) ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych 

bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, 

gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 

b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje 

podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 

e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, 

f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia, 

h) wynikające z utraconych korzyści, 

i) w postaci utraty zysku; 

4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 100.000 zł oraz 

wysokość franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 1.000 zł. 

 
 

Pytanie nr 37 

Klauzula terminu dokonania oględzin, wnioskujemy o zmianę terminu oględzin z 72 godzin na 3 dni robocze, 

za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni będących dniami ustawowo 
wolnymi od pracy 

 

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów. Zapisy SWZ pozostają 

bez zmian. 
 

Pytanie nr 38 

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia, prosimy o doprecyzowanie, że klauzula nie dotyczy  mienia 

zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności w tym w 
klauzulach dodatkowych 

 

Odpowiedź: Zamawiający, wyjaśnia iż w treści klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia zostało wskazane, że 

klauzula nie dotyczy limitów na pierwsze ryzyko. Zamawiający doprecyzowuje, że klauzula nie dotyczy 

limitów na pierwsze ryzyko jak również limitów określonych w klauzulach dodatkowych. W załączeniu 

zmieniony załącznik nr 1a do SWZ.  

 

 

Dodatkowe pytania dot. oceny ryzyka 

 

Pytanie nr 39 

Czy w ciągu ostatnich 25 lat w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiły szkody spowodowane 
ryzykiem powodzi/podtopienia? Jeżeli tak prosimy o podanie rozmiaru szkód oraz działaniach jakie zostały 

podjęte w celu zminimalizowania skutków takich szkód w przyszłości. 

 



Odpowiedź: Zamawiający, uprzejmie informuje, że w ostatnich 25 latach nie zaistniały szkody spowodowane 

ryzykiem powodzi/podtopienia. Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie nr 40 

W przypadku zaistnienia szkód powodziowych w ostatnich 25 latach, wnioskujemy o wprowadzenie limitu na 
jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 1.000.000 zł. 

 

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów. Zapisy SWZ pozostają 

bez zmian. 

 

Pytanie nr 41 

Prosimy o potwierdzenie, że wartości pieniężne będą objęte ochroną pod warunkiem spełnienia minimalnych 
warunków zabezpieczenia mienia zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i 

inne jednostki organizacyjne 
b) prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w 

sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, w szczególności: 

ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) 
ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

c) Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne 
zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu 

technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w 

protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. 
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

1) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 
otoczenia; 

2) sprzętu przeciwpożarowego; 
3) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

4) instalacji gazowej; 

5) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 
6) instalacji gazów medycznych; 

7) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; 
8) instalacji ciśnieniowych; 

9) urządzeń dźwigowych 

d) czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji, jeżeli 
tak, prosimy o wskazanie tych budynków,  

e) Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia  budynków (użytkowanych i nieużytkowanych) znajdują się 
budynki w złym stanie technicznym? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ww. mienia  z ubezpieczenia. 

f) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia w trakcie okresu 

ubezpieczenia budynków  nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym 
stanie technicznym, przyjęcie takich budynków do ubezpieczenia  będzie wymagało zgody 

Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww. mienia. 
g) Prosimy o wskazanie wszystkich budynków drewnianych oraz wszystkich budynków w konstrukcji z 

płyt warstwowych z palnym wypełnieniem (pianka poliuretanowa, styropian)  
h) Prosimy o wskazanie wartości PML (wartość mienia znajdującego w się w największej lokalizacji, 

kompleksie), wraz ze wskazaniem adresu 

i) Prosimy o potwierdzenie, że wśród  budynków zgłoszonych do ubezpieczenia  nie  ma  oraz nie będą 
zgłaszane do ubezpieczenia w okresie zamówienia: budynki budowle z palnym pokryciem dachowym 

takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki, etc.. 
j) Prosimy o informację nt składowania/przechowywania materiały łatwopalnych, substancje 

niebezpiecznych, paliw, gazów, chemikali (miejsce składowania, ilości, wartość, zabezpieczenia) 

 

Zamawiający, uprzejmie informuje: 



1) 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, 

2) stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  w środowisku pracy, 

3) obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

4) obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom 

okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty, w 

protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie, 

5) protokół z badania wydajności hydrantów (jednoczesny pomiar wydajności) jest aktualny i wydajność nie 

jest mniejsza niż określona w IBP, a IBP jest aktualna (dla wszystkich lokalizacji). 

6) Odpowiedź na punkt d, e, f, została udzielona przy pytaniu nr 28; 

7) odpowiedź na punkt g, i została wskazana w załączniku 1e, 1f i 1g do SWZ; Jednocześnie Zamawiający 

informuje iż w okresie trwania umowy nie będzie zgłaszał budynki budowle z palnym pokryciem dachowym 

takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki, etc.. 

8) wartość mienia w największej lokalizacji wynosi: 181.744.378,00 zł i jest to lokalizacja Al. Tysiąclecia w 

Puławach; 

9) substancje niebezpieczne przechowywane są w sposób nadzorowany, zgodnie z procedurami 

systemowymi; magazynowanie materiału roślinnego i produktów ekstrakcji odbywa się w magazynie na 

regałach wysokiego składowania. Regały są wykonane przez wyspecjalizowaną firmę i są corocznie 

kontrolowane pod względem stabilności i ewentualnych uszkodzeń. Substancje niebezpieczne 

przechowywane są krótkotrwale w wyznaczonym pomieszczeniu w magazynie. Pomieszczenia do 

przechowywania substancji łatwopalnych zawierających gazy techniczne w butlach składowane są na 

zewnątrz obiektów w wydzielonych i zabezpieczonych oznakowanych pomieszczeniach w otwartej 

przestrzeni;  pod zadaszeniem. 

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Dot. wzoru umowy 

 

Pytanie nr 42 

Odnośnie § 9 pkt 4 

a) prosimy o modyfikację pkt 4, jest: 
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1-3 powyżej jest złożenie pisemnego wniosku przez 
Stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja – w odniesieniu do zmian opisanych w pkt. 1.3 4-8  
- przez drugą Stronę, wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy (z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych w pkt. 1.2.1 oraz z uwzględnieniem obligatoryjnych warunków ubezpieczenia i 
przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych). 

 

Prosimy o zmianę na (wymagana zgoda wykonawcy na zmianę umowy, poza przypadkami przewidzianymi w 

SWZ): 
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1-3 powyżej jest złożenie pisemnego wniosku przez 
Stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja  przez drugą Stronę, wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu 
do umowy (z uwzględnieniem obligatoryjnych warunków ubezpieczenia i przyjętych fakultatywnych 
postanowień dodatkowych). 
 

Odpowiedź: Zamawiający, wymaga zgodnie z SWZ. Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie nr 43 

§ 12 pkt 3, prosimy o potwierdzenie, że wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę powinien obejmować 

wyłącznie osoby (osobę) podpisującej dokumenty ubezpieczeniowe ze strony Wykonawcy 

 

Odpowiedź: Zamawiający, wymaga zgodnie z SWZ. Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 44 

§ 12 pkt 6, wnioskujemy o zmianę wysokości kary umownej nie więcej niż 1000 PLN 

 

Odpowiedź: Zamawiający, wymaga zgodnie z SWZ. Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 



 

Pytanie nr 45 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zmiany wprowadzone do SWZ odpowiedziami Zamawiającego będą 

miały zastosowanie również do treści umowy, 

 

Odpowiedź: Zamawiający, potwierdza i jednocześnie informuje, że załączniki stanowią integralną część 

umowy i są nimi: Specyfikacja Warunków Zamówienia,  oferta Wykonawcy z dnia ………………….., 

ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia, dokumenty ubezpieczeniowe wystawiane przez Wykonawcę. 

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Dot. szkodowości 
 

Pytanie nr 46 

Prosimy o informację: 

• czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? 

W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,  
• jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat, 

• prosimy o informację o rodzaju i przyczynach szkód,  

• w szczególności prosimy o informację nt. dotychczasowych limitów, franszyz w ubezpieczeniu: 

przepięć, maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, maszyn od awarii, prosimy o informację n.t 

zaistniałych szkód (nawet, jeżeli nie były objęte zakresem ubezpieczenia) 
 

Odpowiedź: Zamawiający, informuje: 

• zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ. Brak 

istotnych różnic; 
• jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat, - rok: 2019: szyby 50 zł, 200 

zł wszystkie ryzyka, rok 2020: 1000 zł wszystkie ryzyka; 50 zł szyby; 5% nie mniej niż 4000 zł dla ryzyka 

ognia, dymu i sadzy. 

• w szczególności prosimy o informację nt. dotychczasowych limitów, franszyz w ubezpieczeniu: przepięć, 

maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, maszyn od awarii, prosimy o informację n.t zaistniałych 

szkód (nawet, jeżeli nie były objęte zakresem ubezpieczenia) - rok 2021: przepięć: 200.000 zł; maszyny od 

szkód elektrycznych i mechanicznych po 100.000 zł. Brak szkód w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 47 

prosimy o podanie pełnych/uaktualnienie danych szkodowych co najmniej na dzień 26.04.2021 

 

Odpowiedź: dane szkodowe podane w załączniku nr 1b do SWZ są danymi aktualnymi na dzień 26.04.2021 r.  
 

     

Dotyczy :  Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Pytanie nr 48 

Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki 
ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz zawartymi tam wyłączeniami  i innymi 

postanowieniami, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SWZ. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie zapisy owu 
Ubezpieczyciela.  
 

 

II .   Dotyczy Zadanie nr 1 – Ubezpieczenie mienia I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH 
RYZYK. 

 

Pytanie nr 49 



1.3. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od 

wszystkich ryzyk – proszę o usunięcie w całości pkt. z zapisów treści OPZ i potwierdzenie, że w sprawach 
nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, którego 

oferta zostanie wybrana wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi postanowieniami, o ile nie stoją w 
sprzeczności z zapisami SWZ. 

 
Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy punktu 1.3. wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie ze zmienionym 
załącznikiem 1a do SWZ. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych będą miały 
zastosowanie zapisy owu Ubezpieczyciela. 
 

 
Pytanie nr 50 

25. Klauzula rażącego niedbalstwa  -  proszę o usunięcie tej klauzuli z treści zapisów SWZ. 
 
Odpowiedź: Zamawiający usuwa z SWZ klauzulę rażącego niedbalstwa. W mocy pozostaje klauzula 
reprezentantów, zgodnie ze zmienionym załącznikiem 1a do SWZ.  
 

Pytanie nr 51 

28.  Klauzula szkód elektrycznych i mechanicznych  
 

 –proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 200.000 zł, 
- proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 5 % nie mniej niż 1000 zł, 
- proszę o dołączenie wykazu maszyn, 
- proszę o dopisanie do treści klauzuli, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą 

klauzulą wyłączone są szkody:  

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 

b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 

naprawczy, 

c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie 

izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku 

z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), 

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, 

itp.) i licznikach,     

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, 

grzejnikach, lampach itp., 

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie 

przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do 

obowiązujących przepisów lub konserwacji,  

g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. 

h) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych 

bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy 

naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 

i) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje 

podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

j) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

k) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 

L) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, 

m) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

n) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,    



o) wynikające z utraconych korzyści, 

p)  w postaci utraty zysku. 

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający wprowadza zmianę w postaci 
rozdzielenia klauzul i dodanie kl. szkód elektrycznych i kl. szkód mechanicznych zgodnie z poniższą treścią. 
Wykaz maszyn, z informacją o maszynach starszych niż 15 lat, informacja o maszynach z najwyższymi 
sumami ubezpieczenia, opis prowadzonej polityki remontowej i konserwacyjnej dostępny do wglądu w 
siedzibie Zamawiającego. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ. 
Klauzula szkód elektrycznych 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU 

i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, uzgadnia się, co następuje: 

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne, od 

szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku 

zwarcia, uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.; 

2) poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU, ubezpieczeniem 

nie są objęte szkody: 

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 

b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, 

c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na 

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

w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), 

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, 

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, 

grzejnikach, lampach itp., 

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie 

przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do 

obowiązujących przepisów lub konserwacji, 

g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych; 

3) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 100.000 zł w okresie ubezpieczenia oraz 

wysokość franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 1.000 zł  

Klauzula szkód mechanicznych 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU 

i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje: 

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, od szkód mechanicznych 

spowodowanych: 

a) działaniem człowieka, 

b) wadami produkcyjnymi, 

c) przyczynami eksploatacyjnymi; 

2) za szkody spowodowane: 

a) działaniem człowieka uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi 

osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 

b) wadami produkcyjnymi uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, 

wadliwego materiał u lub wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub 

zamontowania jej na stanowisku pracy, 

c) przyczynami eksploatacyjnymi uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na 

uszkodzeniu lub zniszczeniu element ów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost 

ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, 

zabezpieczających, sygnalizacyjno pomiarowych, itp.; 

3) ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych 

bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, 

gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 



b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje 

podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 

e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, 

f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia, 

h) wynikające z utraconych korzyści, 

i) w postaci utraty zysku; 

4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 100.000 zł oraz 

wysokość franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 1.000 zł. 

 

 

Pytanie nr 52 

21.  Klauzula przepięć  
            - proszę o dopisanie do treści klauzuli: 
    1.  z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody: 

a) w licznikach, miernikach, 

b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, 

odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, 

c)   powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z 

wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi 

(oględzinami lub przeglądami); 

2. ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (oględziny i 

przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz 

elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie 

do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów; 

 

Odpowiedź: Zamawiający, zmienia treść klauzuli przepięć. W załączeniu zmieniony załącznik 1a do SWZ.  

 
 

Pytanie nr 53 

Proszę o wprowadzenie do treści zapisów  SWZ  klauzuli cybernetycznej w treści Wykonawcy: 
 

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne: 
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul 

rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel/Wykonawca 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 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”. 

 



 

Odpowiedź: Zamawiający, informuje, że klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne znajduje się już w treści 
SWZ w załączniku 1a do SWZ. Zamawiający uzupełnia treść klauzuli o „wirus komputerowy”. W załączeniu 
zmieniony załącznik 1a do SWZ.  
 

Pytanie nr 54 

Proszę o skrócenie okresu wykonania zamówienia z 24 miesięcy na 12. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie nr 55 

W przypadku braku zgody na skrócenie okresu proszę o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia  w poniższej 
treści:  
Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony  
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może 

tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia 
wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %  

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na 
odszkodowania, odpowiednio:  

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu 

ubezpieczenia  
-  na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu 

ubezpieczenia i 8 pierwszych 
miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.  

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :  
-  przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;  

-  przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.  

 
Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – 

prowizja pośrednika)] x 100 % 
 

Odpowiedź: Zamawiający, wprowadza poniższy zapis w par 8 załącznika nr 4 do SWZ: 
„ 3. Wykonawca jak również Zamawiający mają prawo do rozwiązania umowy, które  może nastąpić nie wcześniej 

niż po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia, w następujących sytuacjach: 
3) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych 

o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki 

zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, 

przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub 

4) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie 

ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w 

ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania 

przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach.  

4. Rozwiązanie umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 oraz w ust. 3 pkt 1 i 2 , Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.” 
W załączeniu załącznik nr 4 do SWZ po zmianach, 
 

 

Pytanie nr 56 

Proszę o dołączenie  wykazu sprzętu laboratoryjnego. 
 

Odpowiedź: Zamawiający, informuje iż wykaz sprzętu laboratoryjnego dostępny jest do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

III. Dotyczy Zadanie  nr 2 –Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności i/lub posiadanego mienia  

 



 

Pytanie nr 57 

Proszę o zmianę definicji szkody osobowej i szkody rzeczowej oraz osoby trzeciej na poniższą treść w 

przypadku braku zgody proszę o potwierdzenie , że nie jest to roszczenie kodeksowej odpowiedzialności : 
szkoda osobowa – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone korzyści 

poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 
szkoda rzeczowa – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone korzyści 

poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie 

rzeczy; 
osoba trzecia – każda osoba niebędąca ubezpieczającym lub ubezpieczonym; 

 
Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza zmiany SWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie potwierdza, że 
nie jest to roszczenie kodeksowej odpowiedzialności. Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ 
stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 

7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania (systemu teleinformatycznego) zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na 
wnioski wykonawców, jednak bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian do oddzielnego 

dokumentu.  
 
Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ nie powodują zmiany terminu składania ofert.  
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