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Wrocław, 20.06.2018 r. 
 

 
 Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
 na usługę ubezpieczenia Dolnośląskiego Centrum 
 Onkologii we Wrocławiu 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJA ŚNIENIA DO SIWZ  NR 

121/2018/N/Wrocław 

 
Działając w imieniu i na rzecz Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje 
odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących 
zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ: 
 
 
Pytanie nr 1  
Ust. 1 Przedmiot ubezpieczenia 
Prosimy, o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia nie zostały ujęte: 
- budynki i budowle o charakterze zabytkowym (wpisane do rejestru zabytków) 
 - budynki i budowle wyłączone z eksploatacji oraz mienie w nich zgromadzone; 
- budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nim mienie oraz maszyny, 
urządzenia i wyposażenie, przeznaczone do likwidacji lub na złom 
- namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie, inspekty oraz 
znajdujące się w nich mienie; 
- sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 300 m 
poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w załącznikach do SIWZ.  
- prototypy; 
- pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych. 
W przeciwnym przypadku, prosimy o wyraźne wskazanie, jakiego rodzaju jest to mnie 
(spośród ww) oraz wyodrębnienie jego wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 2  
Prosimy o wskazanie lokalizacji i budynku (lub kompleksu budynków, jeśli stanowi jedną 
strefę pożarową) z największą łączną sumą ubezpieczenia (obejmującą zarówno 
nieruchomość jak i mienie ruchome w niej zgromadzone) oraz podanie tej wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to poniższe budynki: 
- bud. A -40 502 696,00 zł 
-bud. A1- 27 479 564,00 zł 
- bud. Breast Unit - 24 882 364,00 zł. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowe warunki zamówienia 
1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

 
Pytanie nr 3  
1. Zakres ubezpieczenia: 
a) Wnioskujemy o uzupełnienie zapisu o wytłuszczony i podkreślony tekst:  "Od wszelkich 
szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu 
ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego 
przyczyny.." 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
b) (pkt. 1) - "działanie człowieka, tj. m.in..".- wnioskujemy o wprowadzenie dla całego 
zakresu opisanego we wskazanym punkcie: 
- limitu odpowiedzialności, proponujemy 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia  
- franszyzy redukcyjnej: 10 % wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN dla szkód w 
sprzęcie o jednostkowej wartości powyżej 100.000,00 PLN oraz 10 % wysokości szkody, 
nie mniej niż 500,00 PLN dla szkód w pozostałym sprzęcie 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 500 000 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz 
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 5 % wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 
PLN dla szkód w sprzęcie o jednostkowej wartości powyżej 100.000,00 PLN oraz 5 % 
wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN dla szkód w pozostałym sprzęcie. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
c) (pkt. 5) - "działanie wody, tj. m.in..".- prosimy o: 
 - wprowadzenie limitu odpowiedzialności oraz franszyzy redukcyjnej dla szkód 
polegających na "uszkodzeniu elementów instalacji spowodowanych działaniem niskich bądź 
wysokich temperatur" 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie limitu w wysokości 
1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 - wykreślenie zapisu "zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych cieczy instalacji i 
urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji" 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 - wykreślenie zapisu "wilgoci"  - lub potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje 
szkód spowodowanych długotrwałym oddziaływaniem wilgoci 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, lecz potwierdza, że zakres ochrony nie 
obejmuje szkód spowodowanych długotrwałym oddziaływaniem wilgoci. 
 
d) (pkt. 8) - "...osunięcie się ziemi" - wnioskujemy o uzupełnienie zapisu o "nie związane z 
działalnością człowieka"  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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e) (pkt. 12) - "zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, 
niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne" - prosimy o 
potwierdzenie, że zakresem ochrony mają zostać objęte ww. ryzyka w granicach limitów 
odpowiedzialności określonych dla zdefiniowanych dalej ryzyk* 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
f) (pkt. 13) - pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych - 
prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony mają zostać objęte ww. ryzyka w granicach 
limitów odpowiedzialności określonych dla zdefiniowanych dalej ryzyk*. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
g) (pkt 14) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem 
ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczenia, koszty akcji ratowniczej, koszty 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - wnioskujemy o : 
 - doprecyzowanie - "uzasadnione i udokumentowane" koszty.. 
 - uzupełnienie zapisu "w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu 
dotkniętego/zagrożonego szkodą" lub wskazanie limitu odpowiedzialności 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
h) *) ryzyko przepięć, przetężeń i szkód elektrycznych  - proponujemy: 
- wprowadzenie wspólnego dla ww. ryzyk limitu odpowiedzialności - proponujemy w 
wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - proponujemy 15% wysokości szkody, nie mniej niż 
500,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie limitu 3 000 000 zł 
na ryzyko przepięć, oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - proponujemy 5% 
wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 zł. Na ryzyko przetężeń oraz szkód 
elektrycznych limity pozostają zgodnie z SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
- wyłączeniu z zakresu ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach 
topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach 
przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach; 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
i) Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych 
 -) Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: 
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są: 

1) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i 
przenoszeniu pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania 
towarów, 

2) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. 
wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie, 

3) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, 
wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 
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4) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego 
przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub 
niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona 
skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu 
(maszynie) chłodniczym, 

5) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia." 
 -) Wnioskujemy o zmianę franszyzy redukcyjnej na 10% wysokości szkody, nie 
mniej niż 1.000,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie klauzuli w 
powyższej treści Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 4  
Przedmiot ubezpieczenia 
Z uwagi na ujęcie w ramach przedmiotu ubezpieczenia (w ramach grupy VIII) również 
sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) o wysokich wartościach jednostkowych, 
wnioskujemy o : 
a) wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w sprzęcie medycznym  - 
proponujemy 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (z zastrzeżeniem podlimitu 
dla szkód spowodowanych działaniem człowieka, zgodnie z wnioskowaną zmianą opisaną 
w pytaniu nr 3 pkt. b) 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10%  wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 
PLN  dla sprzętu elektronicznego o wartości jednostkowej powyżej 100.000,00 PLN  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 5%  wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 zł  dla sprzętu elektronicznego 
o wartości jednostkowej powyżej 100.000,00 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
c) zastosowanie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w 
zakresie mienia od wszystkich ryzyk, dodatkowych klauzul wskazanych w części 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego tj.: 
- Nośniki w urządzenia fotokopiujących (bębny selenowe) 
- Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia 
- Endoskopy i urządzenia do terapii dożylnej 
- Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
d) wskazanie miejsca ubezpieczenia (w tym również oznaczenie budynku  - zgodnie z listą 
w zakładce nieruchomości) dla sprzętu o jednostkowych wartościach przekraczających 1 
mln PLN  
Odpowiedź: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości. 
Pytanie nr 5  
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Zastosowane limity odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko 
a) ubezpieczenie szyb ... - wnioskujemy o  wyłączenie z zakresu ochrony szkód w oszkleniu 
stanowiącym osprzęt urządzeń technicznych i instalacji   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
b) ryzyko kradzieży dla mienia zewnętrznego i wewnętrznego, zamontowanego na stałe - 
wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 
500,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 3% nie mniej niż 300 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
c) ryzyko kradzieży zwykłej - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% 
wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 3% nie mniej niż 300 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowe warunki zamówienia 
 
 

 2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE 
WSZYSTKICH RYZYK 

 
Pytanie nr 6 
a) Wnioskujemy o uzupełnienie zapisu o wytłuszczony i podkreślony tekst:  "Od wszelkich 
szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu 
ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego 
przyczyny.." 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
b) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ryzyka wandalizmu zakres ochrony nie obejmuje 
szkód o charakterze estetycznym 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. 
 
c) Wnioskujemy o wykreślenie w ramach pkt. 4 działanie wody, w tym.. zapisu "wilgoci" 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
d) Wnioskujemy o  uzupełnienie zapisu "osunięcia ziemi nie związanego z działalnością 
człowieka" 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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e) Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 
- procentowo - kwotowej dla sprzętu o jednostkowej wartości przekraczającej 100.000,00 
PLN, proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN 
- dla szkód w sprzęcie przenośnym (powstałych poza miejscem ubezpieczenia lub w wyniku 
upadku), proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 5% nie mniej niż 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 7 
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego 
Prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego w zakresie wnioskowanej ochrony dla 
sprzętu przenośnego ("na terenie RP"), przy braku wskazania tego rodzaju sprzętu w 
wykazie elektroniki zgłaszanej do ubezpieczenia, 
Odpowiedź: Zapis zostaje wykreślony z SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

KLAUZULE DODATKOWE 
Pytanie nr 8 
a) klauzula automatycznego pokrycia (nr 2) wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o 
zapisy określające: 
- tryb i terminy zgłaszania nowego mienia do ubezpieczenia (aktualizacji przedmiotu i sum 
ubezpieczenia) 
- sposób rozliczenia należnej składki w związku ze zmianami sum ubezpieczenia 
- dopuszczalny limit wzrostu mienia obejmowanego ochroną na warunkach przedmiotowej 
klauzuli (proponujemy 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia) 
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza nową treść klauzuli automatycznego pokrycia, 
zgodnie z treścią poniżej: 
Klauzula automatycznego pokrycia 
Na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe 
i inne ruchomości oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w okresie 
ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrona 
ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utracenia 
bądź uszkodzenia mienia. Ubezpieczony powinien zgłosić do Ubezpieczyciela i podać nowe 
wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni po zakończeniu rocznego 
okresu ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona wg 
taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie ”pro rata temporis”. Wartość 
majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego 
rodzaju mienia. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc 
ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków 
trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być 
potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. 
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Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku 
oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
b) Klauzula szkód powstałych w wyniku proc budowlanych, remontowych i 
modernizacyjnych (nr 7) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej, 
proponujemy: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
c)  klauzula wartości mienia (nr 9) - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: "z 
zastrzeżeniem, że utracone/uszkodzone mienie będzie odtwarzane/naprawiane" 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
d) klauzula nadwyżkowa do ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w wartości 
księgowej brutto (nr 10) - wnioskujemy o potwierdzenie, że postanowienia przedmiotowej 
klauzuli nie mają zastosowania do wprowadzonych limitów odpowiedzialności 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
e) klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ 
(nr 11) - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla przedmiotowej 
klauzuli oraz wskazanie terminu przesłana zgłoszenia aktualizującego 
Odpowiedź: Zamawiający określa limit w wysokości 20% sumy ubezpieczenia danego 
rodzaju mienia. Rozliczenie powyższej klauzuli nastąpi zgodnie z rozliczeniem 
opisanym w klauzuli automatycznego pokrycia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
f) klauzula rzeczoznawców (nr 13) - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis  o 
pokryciu "udokumentowanych kosztów" oraz wprowadzenie zastrzeżenia  "że powołanie 
rzeczoznawcy wymaga pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela." 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
g) klauzula terroryzmu (nr 15) - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - 
proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

ZAŁO ŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZE Ń 
 
Pytanie nr 9 
Postanowienia dotyczące wysokości wypłaty odszkodowania  
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a) pkt 1) szkoda całkowita - wnioskujemy o wykreślenie zapisu "Decydująca jest w tym 
zakresie opinia Ubezpieczającego" 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
b) pkt 3) prosimy o potwierdzenie, że zapisy powołanego pkt. będą miały zastosowanie 
wyłącznie do  zdarzeń losowych o charakterze żywiołowym (np. huraganu, powodzi, 
deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 10 
Ryzyko przepięć 
Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie części zdania (..) cyt.: „jak i powstałe wskutek 
innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych)” (…). 
Czy intencją Zamawiającego jest ochrona w zakresie szkód powstałych na skutek uderzenia 
pioruna  (bezpośrednie i pośrednie)? Jeżeli nie to wnosimy o zmianę wysokości limitu z 
10.000.000 PLN na  1.000.000 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 11 
Dodatkowe rozszerzenia zakresu pokrycia 
1) Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych 
Wnosimy o wykreślenie zdania (..) „Zastrzega się, iż w sytuacji kiedy wymagana jest 
ponowna sterylizacja maszyn i urządzeń chłodniczy po ich awarii ubezpieczyciel pokryje 
ww koszty dodatkowe” (..). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
3) Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji   
księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone 
umyślnie. 
Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Wnosimy o wykreślenie pkt. 3) 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Wnosimy o wprowadzenie do zakresu pokrycia klauzuli Cyber o treści: 

Dodatek CYBER 
Do niniejszej umowy, niezależnie od powołanych wyżej klauzul, dodatków, lub innych 
postanowień dodatkowych zastosowanie ma dodatek CYBER o następującej treści: 
Powołane w definicji „szkody”  fizyczne uszkodzenie, zniszczenie lub utrata przedmiotu 
ubezpieczenia nie obejmuje uszkodzeń danych lub oprogramowania w szczególności  
jakiejkolwiek niekorzystnej zmiany w danych, oprogramowaniu lub programach 
komputerowych spowodowanych skasowaniem, rozkładem lub deformacją oryginalnych 
struktur. 
W konsekwencji z niniejszej Umowy wyłączone pozostają: 
A. Wypadki ubezpieczeniowe dotyczące danych lub oprogramowania, w szczególności 
jakiekolwiek niekorzystne zmiany danych, oprogramowania lub programu komputerowego, 
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które są spowodowane skasowaniem, rozkładem lub deformacją oryginalnej struktury, a 
także wszelkiego rodzaju następstwa finansowe takich wypadków ubezpieczeniowych (np. 
utrata zysku). Niemniej jednak uszkodzenia danych lub oprogramowania powstałe na skutek 
ubezpieczonej szkody w fizycznej materii przedmiotu ubezpieczenia pozostają objęte 
ochroną. 
B. Wypadki ubezpieczeniowe polegające na obniżeniu funkcjonalności, osiągalności, 
możliwości użytkowania lub dostępności danych, oprogramowania lub programu 
komputerowego a także wszelkiego rodzaju następstwa finansowe tychże wypadków 
ubezpieczeniowych  (np. utrata zysku). 
Oznacza to, iż zgodnie z punktami A i B z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są wypadki 
ubezpieczeniowe nie oparte na uszkodzeniu fizycznej materii przedmiotu ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 12 
Prosimy o przesłanie zaświadczenia szkodowego od poprzedniego Ubezpieczyciela za okres 
co najmniej 3 ostatnich lat.  
Odpowiedź: Zaświadczenie szkodowe jest dostępne do wglądu w siedzibie brokera 
reprezentującego Zamawiającego. 
 
Wnosimy o wprowadzenie do zakresu pokrycia klauzuli Cyber o treści: 
Dodatek CYBER 
Do niniejszej umowy, niezależnie od powołanych wyżej klauzul, dodatków, lub innych 
postanowień dodatkowych zastosowanie ma dodatek CYBER o następującej treści: 
Powołane w definicji „szkody”  fizyczne uszkodzenie, zniszczenie lub utrata przedmiotu 
ubezpieczenia nie obejmuje uszkodzeń danych lub oprogramowania w szczególności  
jakiejkolwiek niekorzystnej zmiany w danych, oprogramowaniu lub programach 
komputerowych spowodowanych skasowaniem, rozkładem lub deformacją oryginalnych 
struktur. 
W konsekwencji z niniejszej Umowy wyłączone pozostają: 
A. Wypadki ubezpieczeniowe dotyczące danych lub oprogramowania, w szczególności 
jakiekolwiek niekorzystne zmiany danych, oprogramowania lub programu komputerowego, 
które są spowodowane skasowaniem, rozkładem lub deformacją oryginalnej struktury, a 
także wszelkiego rodzaju następstwa finansowe takich wypadków ubezpieczeniowych (np. 
utrata zysku). Niemniej jednak uszkodzenia danych lub oprogramowania powstałe na skutek 
ubezpieczonej szkody w fizycznej materii przedmiotu ubezpieczenia pozostają objęte 
ochroną. 
B. Wypadki ubezpieczeniowe polegające na obniżeniu funkcjonalności, osiągalności, 
możliwości użytkowania lub dostępności danych, oprogramowania lub programu 
komputerowego a także wszelkiego rodzaju następstwa finansowe tychże wypadków 
ubezpieczeniowych  (np. utrata zysku). 
Oznacza to, iż zgodnie z punktami A i B z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są wypadki 
ubezpieczeniowe nie oparte na uszkodzeniu fizycznej materii przedmiotu ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 13 
Treść klauzul dodatkowych  
 
1. Klauzula automatycznego pokrycia 
Wnosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu  o treści: Odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli 
mienia ograniczona jest do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10.000.000 
PLN. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w 
terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia na zasadach pro rata temporis. 
Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić Ubezpieczycielowi składkę dodatkową wynikającą  
z niniejszej klauzuli. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8. 
 
7. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i 
modernizacyjnych  
Wnosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) koszty wymiany, naprawy lub poprawienia wadliwego materiału, wykonania lub 
projektu, lecz wyłączenie niniejsze ograniczone jest do pozycji dotkniętych bezpośrednio 
wadą i nie dotyczy wypadków ubezpieczeniowych powstałych w prawidłowo wykonanych 
elementach, spowodowanych wadliwym materiałem, projektem lub wykonaniem, 
b) koszty pośrednie jakiegokolwiek rodzaju związane z wypadkiem ubezpieczeniowym, 
takie jak: utrata możliwości użytkowania, utrata zysku, kary umowne, kary administracyjne 
itp. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
9. Klauzula wartości mienia 
Wnosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: 
Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć deklarowanej wartości przedmiotu 
ubezpieczenia. 
W przypadku zaniechania odtworzenia mienia, wysokość odszkodowania zostanie ustalona 
z uwzględnieniem stopnia technicznego zużycia ubezpieczonego mienia (wartość 
rzeczywista). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
10. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli w całości. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
13. Klauzula rzeczoznawców 
Wnosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu na końcu zdania: (..) „, pod warunkiem że 
zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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15. Klauzula aktów terroryzmu 
Wnosimy o wprowadzenie klauzuli o treści jn.:   
1.     Odmiennie do zapisów warunków ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich  i 
tylko zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli uznaje się za ubezpieczone szkody  w 
mieniu oraz koszty wywołane aktami terroru zgodnie z poniższymi postanowieniami:  
1.1.     Aktami terroru są wszelkie działania osób lub grup osób służące osiągnięciu celów 
politycznych, religijnych, etnicznych lub ideologicznych, które mogą rozprzestrzeniać strach 
lub przerażenie w ludności lub grupach ludności  i w ten sposób wywierać wpływ na rząd 
lub instytucje państwowe. 
1.2.     Szkoda w mieniu musi wydarzyć się w Polsce. 
1.3.     Bez względu na współdziałające przyczyny, ubezpieczenie nie obejmuje 
wypadków ubezpieczeniowych w ubezpieczonym mieniu oraz kosztów wszelkiego rodzaju 
wywołanych przez: 
1.3.1. skażenie substancjami chemicznymi lub biologicznymi; 
Wyłączenie to nie obowiązuje, o ile skażenie zostanie spowodowane pożarem lub eksplozją. 
1.3.2. przerwę w dostawie mediów (np. prąd, gaz, woda, telekomunikacja); 
Wyłączenie to nie obowiązuje, o ile przerwa w dostawie mediów jest spowodowana przez 
pożar lub eksplozję i akt terroru zostanie dokonany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w 
umowie ubezpieczeniowej. 
1.4.      Niniejsza klauzula może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczyciela w każdej chwili  z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.  
1.5.     Maksymalny łączny limit odpowiedzialności (PD) wynosi: 500.000,00 PLN na 
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
16. Klauzula ewakuacji 
Wnosimy o wykreślenie jej treści. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
20.  Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych  
Wnosimy o wprowadzenie zapisu: 
Rozwiązania zabezpieczeń przeciwpożarowych wynikające ze specyfiki zagrożenia 
ogniowego  są zgodnie z   obowiązującym prawem, a stan techniczny tych zabezpieczeń jest 
nienaganny. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
21. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych  
Wnosimy o wprowadzenie zapisu: 
Zastosowane przez Zamawiającego rozwiązani zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
odpowiadają wymaganiom. Ubezpieczyciela określonym w treści polisy  a stan techniczny 
tych zabezpieczeń jest nienaganny. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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22. Klauzula uderzenia pojazdu własnego  
Wnosimy o wprowadzenie na końcu zdania treści: Szkody w samym pojeździe wyłączone 
są z zakresu ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
27. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 
 Wnosimy o zmianę terminu dokonania oględzin z: następnego dnia roboczego 
przypadającego po dniu , w  którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o 
szkodzie, na: 7 dni (zgodnie warunkami). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
29. Klauzula składowania  
Wnosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu(..). 
O ile składowanie nie było niezgodne z zaleceniami producenta. Ubezpieczyciel nie 
odpowiada za szkody powstałe na skutek zalania dla mienia poniżej poziomu gruntu gdy 
składowane mienie znajduje się poniżej 14 cm nad poziomem podłogi, chyba, że zalanie 
nastąpiło z góry.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
ZAŁO ŻENIA DO WSZYSKICH RODZAJÓW UBEZPIECZE Ń 
 
Pytanie nr 14 
Wnosimy o wykreślenie zdania: ”Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których 
wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej nie mają 
zastosowania”. 
Wnosimy o wprowadzenie zapisu „W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ 
zastosowanie mają warunki ubezpieczeń, będących integralną częścią SIWZ” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie Zamawiający informuje, że 
intencją Zamawiającego nie było  objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych 
wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, szkód powstałych 
w wyniku reakcji j ądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają 
zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń. 
Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego 
Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu 
ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 15 
Ustalenie wysokości szkody / Postanowienia dotyczące wysokości wypłaty 
odszkodowania 
Wnosimy o wprowadzenie zapisu. 
Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć deklarowanej wartości przedmiotu 
ubezpieczenia. 
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W przypadku zaniechania odtworzenia mienia, wysokość odszkodowania zostanie ustalona 
z uwzględnieniem stopnia technicznego zużycia ubezpieczonego mienia (wartość 
rzeczywista). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 16 
Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu składania ofert.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 
dzień 25.06.2018 r., zgodnie z informacją poniżej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 17 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej  SIWZ  będą miały 
zastosowanie przepisy prawa oraz ogólne warunki ubezpieczeń (owu) Wykonawcy, w tym 
postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią owu. Jeżeli OWU wskazują 
przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają 
zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia. 

 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie nr 18 
Prosimy o potwierdzenie, że wskazanie w formularzu oferty linków do stron internetowych 
wykonawcy zawierających poszczególne OWU wykonawcy zostanie uznane za spełnienie 
wymogu załączeniu OWU do oferty. 

 Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. 
 
 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

 
Pytanie nr 19 
działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, 
błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i 
świadomego działania, graffiti), – zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla ryzyka 
niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, zaniedbania, błędnej obsługi, zniszczenia 
przez osoby trzecie zastosowanie będzie miała poniższa klauzula: 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia 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, 
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b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w 
projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz 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 elementów maszyny przez 
zjawiska fizyczne, np. Siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, 
przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, 
sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 
3) Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 
1) 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), 
2) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje 
specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,  
3) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
4) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
5) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny 
warsztat naprawczy, 
6) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
7) charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 
obtłuczenia, 
8) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
9) w postaci utraty zysku  
 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
Pytanie nr 20 
działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną 
obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego 
działania, graffiti), 
Limit odpowiedzialności: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 5% szkody nie mniej niż 500,- zł. 

 Odpowiedź: na tak 
 

Pytanie nr 21 
działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną 
obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie, – w przypadku braku zgody na zastosowanie 
klauzuli szkód mechanicznych zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu dla ww. szkód 
w wysokości 500 000 zł. 

 Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. 
 

Pytanie nr 22 
działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną 
obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego 



  Strona 15 z 41                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 
© Supra Brokers S.A.                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

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

 

 

działania, graffiti), – zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla ryzyka graffiti 
zastosowanie będzie miała klauzula ryzyka dewastacji. 

 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie nr 23 
zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie 
prądu elektrycznego oraz działania wtórne, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych 
i zjawisk pochodnych, – zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla tych ryzyk 
zastosowanie będą miały odpowiednio zdefiniowane przez Zamawiającego w SIWZ: 
Ryzyko przepięć, Ryzyko przetężenia, Szkody elektryczne. 

 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie nr 24 
Ryzyko przepięć  – zwracamy się z prośbą o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkody 
powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, 
odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach. 

 Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.   
 

Pytanie nr 25 
Ryzyko przepięć  – zwracamy się z prośbą o obniżenie limitu do 3 000 000 zł i . 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.  
 
Pytanie nr 26 
Ryzyko przetężenia – zwracamy się z prośbą o wykreślenie szkód następczych. 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 27 
Szkody elektryczne - zwracamy się z prośbą o wykreślenie działań wtórnych. 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 28 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie dla ryzyka przepięć, ryzyka przetężenia oraz szkód 
elektrycznych franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.  
 
Pytanie nr 29 
Udziały własne, franszyzy – zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 
dla sprzętu medycznego 10 % wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla 
sprzętu medycznego 5 % wartości szkody nie mniej niż 500 zł. Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
Pytanie nr 30 
Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych zwracamy się z prośbą o 
wyrażenie zgody na wprowadzenie dla ww. ryzyka poniższej klauzuli: 
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KLAUZULA SZKÓD W TOWARACH PRZECHOWYWANYCH W 
URZĄDZENIACH  CHŁODNICZYCH / POMIESZCZENIACH 
KLIMATYZACYJNYCH 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres 
ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach 
przechowywanych przez ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych/pomieszczeniach 
klimatyzowanych* na podanych niżej zasadach: 

1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków 
obrotowych/mienia osób trzecich na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej 
temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej 
szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym / urządzeniu 
klimatyzacyjnym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do 
przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność ubezpieczyciela 
na mocy zawartej umowy ubezpieczenia. 

2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod 
warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych / 
urządzeń klimatyzacyjnych.* 

3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu 

poza komorą chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do 
przechowywania towarów, 

b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych/pomieszczeniach 
klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie 
pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu 
urządzenia chłodniczego/ klimatyzacyjnego*  

c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, 
wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 

d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego 
przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub 
niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem 
nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) 
chłodniczym, 

e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające 
z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie 

f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. 
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200 000 

zł  
5. Franszyza redukcyjna: 5% wysokości szkody, nie  mniej niż 1.000,- zł 
6. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia 

znajdującego się w urządzeniu chłodniczym/lub pomieszczeniu klimatyzowanym,  
bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, 
określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu 
sporządzonego po szkodzie. 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 31 
Zwracamy się z prośbą o akceptację poniższych klauzul dla sprzętu elektronicznego (w tym 
medycznego): 

 
Klauzula 121/1 - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na 
następujących warunkach:  

- przy szkodach spowodowanych działaniem pożaru, wody lub kradzieży z włamaniem oraz 
rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości będącej podstawą do ustalenia 
sumy ubezpieczenia, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu, 

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka 
wartość będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia zostanie zmniejszona z tytułu 
zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia 
podanym w pkt a) - Tabelą nr 1, albo w odniesieniu do tomografów komputerowych 
zgodnie ze wzorem podanym w pkt b). 
 Tabela nr 1 
 
a) Oznaczenie lamp  
(bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)  

Zmniejszenie odszkodowania 
po okresie 

użytkowania 
miesięczny 

współczynnik 
 Lampy rentgenowskie (poza medycyną) 
 Lampy laserowe (poza medycyną) 

 
6 miesięcy 

 
5,5 % 

 Lampy rentgenowskie-anodowe  - w szpitalach, 
oddziałach radiologicznych,  

 Lampy laserowe (w medycynie), 
 Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie 

FOTO (poza medycyną) 
 Lampy analizujące (poza medycyną) 
 Tyratrony (w medycynie) 

 
 
 
 

12 miesięcy 
 

 
 
 
 

3,0 % 
 

 Lampy kineskopowe (poza medycyną) 
 Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 

 
18 miesięcy 

 
2,5 % 

 Rentgeny-lampy anodowe przy częściach 
rentgenologicznych (w medycynie ) 

 Inne lampy projektowe (w medycynie) 
 Lampy pamięciowe (poza medycyną) 
 Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 

 
 

24 miesiące 

 
 

2,0 % 

 Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) 
 Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w 

medycynie) 
 Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) 
 Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

 
 
 

24 miesiące 

 
 
 

1,5 % 

 
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje 
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okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. 
 

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich  
w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę 
procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem: 
                                                       P       x        100 
                                                             PG  x  X  x  Y 
gdzie: 

P     =  liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej 
lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed 
wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia 
oparte są warunki gwarancji producenta. 

PG =   standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę 
włączeń, godzin i m-cy eksploatacji, 
X  =    współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez  producenta 
dla lamp danego rodzaju: 

 

a) 
nowo zakupione lampy na gwarancji 
producenta 

współczynnik 1; 

b) 
lampy na gwarancji producenta, lecz 
dla których pozostało nie więcej niż 6 
m-cy do zakończenia okresu gwarancji 

współczynnik 0,75; 

C) 
lampy nie posiadające gwarancji 
producenta  

współczynnik 0,30: 

 
Y  =    współczynnik likwidacyjny 
 

a) lampy rentgenowskie   
        współczynnik    
2 

b) 
lampy zdalnie wyłączane/lampy 
płaskie  

        współczynnik    
3 

 
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują 
indywidualne warunki udzielonej gwarancji. 

 
Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza 
zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w 
elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym 
do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. 
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu 
Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: 

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie 
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istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, 
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych 

nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu 
strzeżonym lub w zamkniętym garażu), 

- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz . 
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z 
włamaniem lub rabunku  Ubezpieczony  ponosi udział własny w wysokości 25% wartości 
szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy 
szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta 
opakowania lub jego braku. 
  

Klauzula 120 - Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących 
(bębny selenowe) 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych 
ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona 
zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. 
Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych: 

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem pożaru, wody lub kradzieży z włamaniem 
oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości będącej podstawą do ustalenia 
sumy ubezpieczenia, 

- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość 
będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia, 

- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania 
szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego 
urządzenia.  

 
Klauzula 126 - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada 
za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na 
te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej 
klauzuli środki chłodzące: hel, azot i inne gazy lub substancje chłodzące są materiałami w 
rozumieniu § 5 ust. 4 OWU sprzętu elektronicznego (nie są objęte ubezpieczeniem).  
Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy 
pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w 
ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. 
Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są 
tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem 
wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty  
podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia. 
 

Klauzula 135 - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi 
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odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii 
dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: 

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do 
zachowania urządzenia w należytym stanie, 

- przyrządy dodatkowe  mogą zostać zastosowane tylko w stanie  kiedy przewód endoskopu 
nie jest załamany w zgięciu,  

- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, 
mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
Pytanie nr 31 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również mienie zewnętrzne i wewnętrzne – zwracamy 
się z prośbą o akceptację poniższej klauzuli: 
KLAUZULA UBEZPIECZENIA URZ ĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży urządzenia 
zewnętrzne należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach 
stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.  
Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich 
wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit 
odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,- zł 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że wyraża zgodę na 
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 3% wartości szkody, nie mniej niż 
300 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
 
 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 
Pytanie nr 32 
Zwracamy się z prośbą o akceptację poniższych klauzul dla sprzętu elektronicznego (w tym 
medycznego): 

 
Klauzula 121/1 - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na 
następujących warunkach:  

- przy szkodach spowodowanych działaniem pożaru, wody lub kradzieży z włamaniem oraz 
rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości będącej podstawą do ustalenia 
sumy ubezpieczenia, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu, 

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka 



  Strona 21 z 41                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 
© Supra Brokers S.A.                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

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

 

 

wartość będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia zostanie zmniejszona z tytułu 
zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia 
podanym w pkt a) - Tabelą nr 1, albo w odniesieniu do tomografów komputerowych 
zgodnie ze wzorem podanym w pkt b). 
 Tabela nr 1 

 
a) Oznaczenie lamp  
(bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)  

Zmniejszenie odszkodowania 
po okresie 

użytkowania 
miesięczny 

współczynnik 
 Lampy rentgenowskie (poza medycyną) 
 Lampy laserowe (poza medycyną) 

 
6 miesięcy 

 
5,5 % 

 Lampy rentgenowskie-anodowe  - w szpitalach, 
oddziałach radiologicznych,  

 Lampy laserowe (w medycynie), 
 Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie 

FOTO (poza medycyną) 
 Lampy analizujące (poza medycyną) 
 Tyratrony (w medycynie) 

 
 
 
 

12 miesięcy 
 

 
 
 
 

3,0 % 
 

 Lampy kineskopowe (poza medycyną) 
 Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 

 
18 miesięcy 

 
2,5 % 

 Rentgeny-lampy anodowe przy częściach 
rentgenologicznych (w medycynie ) 

 Inne lampy projektowe (w medycynie) 
 Lampy pamięciowe (poza medycyną) 
 Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 

 
 

24 miesiące 

 
 

2,0 % 

 Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) 
 Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w 

medycynie) 
 Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) 
 Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

 
 
 

24 miesiące 

 
 
 

1,5 % 

 
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje 
okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. 
 

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich  
w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę 
procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem: 
                                                       P       x        100 
                                                             PG  x  X  x  Y 
gdzie: 
P     =  liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej 
lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed 
wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia 
oparte są warunki gwarancji producenta. 
PG =   standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę 
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włączeń, godzin i m-cy eksploatacji, 
X  =    współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez  producenta 
dla lamp danego rodzaju: 

 

a) 
nowo zakupione lampy na gwarancji 
producenta 

współczynnik 1; 

b) 
lampy na gwarancji producenta, lecz 
dla których pozostało nie więcej niż 6 
m-cy do zakończenia okresu gwarancji 

współczynnik 0,75; 

C) 
lampy nie posiadające gwarancji 
producenta  

współczynnik 0,30: 

 
Y  =    współczynnik likwidacyjny 
 

a) lampy rentgenowskie   
        współczynnik    
2 

b) 
lampy zdalnie wyłączane/lampy 
płaskie  

        współczynnik    
3 

 
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują 
indywidualne warunki udzielonej gwarancji. 

 
Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza 
zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w 
elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym 
do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. 
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu 
Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: 

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie 

istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, 
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych 

nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu 
strzeżonym lub w zamkniętym garażu), 

- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz . 
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z 
włamaniem lub rabunku  Ubezpieczony  ponosi udział własny w wysokości 25% wartości 
szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy 
szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta 
opakowania lub jego braku. 
 

Klauzula 120 - Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących 
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(bębny selenowe) 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych 
ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona 
zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. 
Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych: 

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem pożaru, wody lub kradzieży z włamaniem 
oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości będącej podstawą do ustalenia 
sumy ubezpieczenia, 

- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość 
będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia, 

- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania 
szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego 
urządzenia.  

 
Klauzula 126 - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada 
za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na 
te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej 
klauzuli środki chłodzące: hel, azot i inne gazy lub substancje chłodzące są materiałami w 
rozumieniu § 5 ust. 4 OWU sprzętu elektronicznego (nie są objęte ubezpieczeniem).  
Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy 
pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w 
ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. 
Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są 
tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem 
wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty  
podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia. 
 

Klauzula 135 - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii 
dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: 

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do 
zachowania urządzenia w należytym stanie, 

- przyrządy dodatkowe  mogą zostać zastosowane tylko w stanie  kiedy przewód endoskopu 
nie jest załamany w zgięciu,  

- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, 
mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie nr 33 
Franszyzy i udziały własne: zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 
w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 
KLAUZULE DODATKOWE 
 
Pytanie nr 34 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku zastosowania klauzul podane w 
nich limity są łączne dla tych ryzyk do których mają zastosowanie. 

 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 35 
Klauzula reprezentantów - Zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli na poniższą  
KLAUZULA REPREZENTANTÓW  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną 
ubezpieczeniową Ubezpieczyciel nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego 
działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, 
przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:  
1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców; 
2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków 
 zarządu, prokurentów; 
3) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, 
 prokurentów; 
4) w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów; 
5) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów; 
6) w spółkach cywilnych – wspólników; 
7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu, 
  lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych 
 warunków ubezpieczenia. 
W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu: 
Na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczonego lub osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność ograniczoną 
jedynie do reprezentantów Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się 
osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym. 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 35 
Klauzula automatycznego pokrycia - Zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli na 
poniższą  
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA   

 (Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna) 
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową 

ubezpieczenia,  
b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek 

dokonanych inwestycji , 
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych 
w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez  Ubezpieczonego a w 
przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili 
ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa 
odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. 
Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości 
środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub 
protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie 
podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób 
i testów). 

2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy 
ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia 
/ okresu ubezpieczenia. 

3. Odpowiedzialność w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej 
klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20 % wartości łącznej sumy ubezpieczenia, 
nie więcej jednak niż 15 000 000 zł.  

4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza 
przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia.  

5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na 
następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres 
świadczonej ochrony ubezpieczeniowej  w terminie 30 dni po zakończeniu każdego 
półrocza okresu ubezpieczenia/ okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu 
sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki 
rocznej.  

6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie 
zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, dokona rozliczenia 
składki na zasadach określonych w ust. 5. 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 36 
Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych  
i modernizacyjnych - Zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli na poniższą 
KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
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1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, 
że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem 
w miejscu ubezpieczenia: 
1) prac ziemnych,  
2) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym jest wymagane 
pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem 
konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, pod warunkiem, że roboty 
prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w obiektach 
oddanych do użytkowania/eksploatacji, obszar wykonywanych prac jest wydzielony i 
oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i 
udzielana jest dla: 
1) Mienia będącego przedmiotem robót budowlanych, w tym kosztu ich wykonania do 
wartości prac kontraktowych dla danego kontraktu nie więcej niż 500 000,00 zł na jedno i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, chyba że w umowie został określony inny limit 
odpowiedzialności,  
2) W pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy 
ubezpieczenia.  
3. Ubezpieczyciel może objąć ochroną na podstawie niniejszej klauzuli szkody 
powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych, wyłącznie w odniesieniu do 
kontraktów budowlanych, dla których wartość prac kontraktowych dla pojedynczego 
kontraktu nie przekracza 200 000,00 zł chyba że zapisy umowy ubezpieczenia stanowią 
inaczej.  
4. W przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo Ubezpieczający 
zobowiązany jest do stosowania instrukcji  prowadzenia prac niebezpiecznych 
pożarowo. 
5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej, 
2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z 
instrukcją producenta lub dostawcy, 
3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego 
zabezpieczenia i wykonania robót. 
Franszyza redukcyjna : 5 000,00 zł 

      Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie klauzuli w powyżej 
treści lecz nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
Pytanie nr 37 
Klauzula wartości mienia - Zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli na poniższą  
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez 
Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość 
księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje 
zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień 
umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia a 
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odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z 
przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej 
uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu. 

 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 38 
Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto - Zwracamy 
się z prośbą o zmianę treści klauzuli na poniższą: 
Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia 
wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku. Ochroną 
ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po 
wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel odpowiada do 
kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia w ramach limitu odpowiedzialności plus suma 
nadwyżkowa na pierwsze ryzyko. Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji. 
Limit: 500 000 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 39 
 Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – 
zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zastosowanie ma limit 20 % nie więcej niż 
15 000 000 zł, wspólny dla tej klauzuli i klauzuli automatycznego pokrycia. 

      Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie limitu 20% nie 
więcej niż 15 000 000 zł w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po 
zebraniu danych do SIWZ. Na klauzulę automatycznego pokrycia limit pozostaje 20% 
s.u. na dany rodzaj  mienia, zgodnie z odpowiedziami na pytania powyżej. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
Pytanie nr 40 
Klauzula samolikwidacji małych szkód - Zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli na 
poniższą: 
KLAUZULA LIKWIDACJI DROBNYCH SZKÓD 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 
się, co następuje: 

1) w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza kwoty określonej w umowie 
ubezpieczenia na dzień jej powstania, ubezpieczony ma prawo do samodzielnego dokonania 
naprawy, remontu lub odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody pod warunkiem 
przygotowania dokumentacji szkodowej poprzez sporządzenie: 

a) pisemnego protokołu zawierającego: 
− datę sporządzenia, 
− skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół, 
− datę wystąpienia szkody, 
− miejsce powstania szkody, 
− krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny powstania szkody i jej 

zakresu, 
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b) wykazu uszkodzonego mienia uwzględniającego podstawowe parametry techniczne tego 
mienia, 

c) kosztorysu szkody (szacunkowej wartości szkody), 
d) dokumentacji fotograficznej 

oraz podanie danych osobowych sprawcy szkody w przypadku zidentyfikowania takiej 
osoby, a także uzyskanie w miarę możliwości podpisu tej osoby w protokole, o którym 
mowa w pkt 1; 

2) po dokonaniu naprawy, remontu lub odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody i w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia 
mienia, ubezpieczony dostarczy do Ubezpieczyciela na niżej podany adres oprócz 
dokumentów określonych w pkt 1, następujące dokumenty dodatkowe: 

a) protokół zakresu uszkodzeń zwierający wykaz uszkodzeń, sporządzony podczas naprawy, 
remontu lub odtworzenia np. przez punkt naprawczy, 

b) faktury naprawy, remontu lub zakupu; w przypadku naprawy lub remontu wykonanej przez 
firmę zewnętrzną – fakturę wraz z kosztorysem naprawy lub remontu; w przypadku 
naprawy lub remontu wykonanego przez ubezpieczonego – kosztorys naprawy lub remontu; 
w kosztorysie należy uwzględnić podatek VAT tylko odnośnie wykorzystanych części lub 
materiałów, 

c) w przypadku braku decyzji o naprawie, remoncie lub odtworzeniu uszkodzonego mienia 
dokument potwierdzający likwidację środka trwałego, a dla niskocennych składników 
majątku oświadczenie, że przedmiot szkody nie będzie naprawiany; 

d) kopię zgłoszenia na Policję w przypadku szkód powstałych w okolicznościach 
wskazujących na popełnienie przestępstwa; 

e) dokumentację fotograficzną naprawy, remontu lub odtworzenia; do zgłoszenia szkody 
dokonanego przez stronę adres internetowy Wykonawcy na końcu zgłoszenia szkody w 
okienku UWAGI DO POWYŻSZEGO ZGŁOSZENIA należy wpisać: „Zgodnie z zapisami 
w polisie nr ……….. szkoda będzie likwidowana w ramach SAMOLIKWIDACJI (bez 
oględzin)”; 

3) na etapie likwidacji szkody Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów niezbędnych 
do ustalenia okoliczności powstania szkody lub ustalenia wysokości szkody; 

4) w uzasadnionych przypadkach ubezpieczony dostarczy na wniosek Ubezpieczyciela 
postanowienie Prokuratury o sposobie zakończenia postępowania przygotowawczego; 

5) wszelka korespondencja wysyłana do Ubezpieczyciela powinna być kierowana drogą 
mailową na wskazany adres internetowy Wykonawcy podaniem w tytule nr szkody 
(PL…………). 

     Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 41 
Klauzula rzeczoznawców - zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli na poniższą: 
KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW  

1.  Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom 
zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony 
zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia 
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dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na 
mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i 
zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. 

2.  Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione 
na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. 

3.  Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do 
wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 

4.  W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela 
tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim 
stosunku jak odszkodowanie, tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia 
mienia. 
Limit odpowiedzialności 50 000,00  zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

      Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli z powyżej treści z 
limitem odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
Pytanie nr 42 
Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu - zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli 
na poniższą: 
KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do 
zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się 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. 
2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu 
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla 
osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, 
ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 
3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem 
na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie 
szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe 
lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 
500 000,00 zł. 
5. Franszyza redukcyjna :  10 % wysokości szkody,  nie mniej niż 5 000,00  zł. 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 43 
Klauzula ewakuacji - zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli na poniższą: 
KLAUZULA KOSZTÓW EWAKUACJI 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że pod 
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warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu Ubezpieczyciel 
obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, 
poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli: 
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z: 
1. transportem pacjentów,  
2. transportem sprzętu medycznego,  
3. magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla 
 czynności ewakuacyjnych,  
4. dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,  
5. pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej 
doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego 
pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.  
Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja 
przeprowadzona została na polecenie policji, straży pożarnej lub straży miejskiej oraz 
odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 
60 000,00 zł.  

      Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli z powyżej treści z 
limitem odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 44 
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych - Zwracamy się z prośbą o wykreślenie klauzuli. 
W przypadku braku zgody na wykreślenie zwracamy się z prośbą o wprowadzenie 
zastrzeżenia, że zapisy klauzuli mają zastosowanie o ile zabezpieczenia są zgodne z 
przepisami prawa oraz  zabezpieczenia, które deklarował zamawiający są utrzymywane w 
dobrym stanie technicznym. 

 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie zastrzeżenia, że 
zapisy klauzuli mają zastosowanie o ile zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa 
oraz  zabezpieczenia, które deklarował zamawiający są utrzymywane w dobrym stanie 
technicznym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 45 
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - Zwracamy się z prośbą o wykreślenie 
klauzuli. W przypadku braku zgody na wykreślenie zwracamy się z prośbą o wprowadzenie 
zastrzeżenia, że zapisy klauzuli mają zastosowanie o ile zabezpieczenia są zgodne z 
przepisami prawa oraz  zabezpieczenia, które deklarował zamawiający są utrzymywane w 
dobrym stanie technicznym. 

 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie zastrzeżenia, że 
zapisy klauzuli mają zastosowanie o ile zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa 
oraz  zabezpieczenia, które deklarował zamawiający są utrzymywane w dobrym stanie 
technicznym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
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Pytanie nr 46 
Klauzula uderzenia pojazdu własnego - Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu w 
wysokości 100 000 zł. 

 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 47 
Klauzula przeniesienia mienia – zwracamy się z prośbą o zastosowanie poniższej klauzuli: 
KLAUZULA PRZENIESIENIA MIENIA  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu 
również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas 
załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas 
prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest 
udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty 
zmiany miejsca ubezpieczenia.  
Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 
1 000 000 zł w danej lokalizacji. 

 Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wyraża zgody na 
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
Pytanie nr 48 
Klauzula katastrofy budowlanej – zwracamy się z prośbą o zastosowanie poniższej klauzuli: 
KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, niniejszą klauzulą 
rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń/mienia od wszystkich 
ryzyk )1  ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w 
następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, 
gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej 
utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych zgodnie z definicją art. 73 ust 1. 
prawa budowlanego.   
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie 
obejmuje szkód w obiektach: 

- których wiek przekracza 50 lat; 
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego; 
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania; 
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem; 
- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzaniem 

stanu technicznego obiektu; 
- w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w 
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elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji 
projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;  

- wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych 
potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji; 

- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni; 
- przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź 

cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne 
oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną; 

- położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumienie 
prawa górniczego; 

- w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy; 
- rusztowaniach, szalunkach, obudowach technologicznych, tunelach i przeprawach 

mostowych. 
Limit odpowiedzialności: 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna:  10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł. 

 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
Pytanie nr 49 
Klauzula składowania – zwracamy się z prośbą o zastosowanie poniższej klauzuli: 
KLAUZULA SKŁADOWANIA 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w 
przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze z zastrzeżeniem, 
że składowane mienie nie było składowane poniżej poziomu gruntu  oraz pod warunkiem, 
że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na specyfikę lub 
właściwości. 
Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZ ĄCE OCENY RYZYKA 
UBEZPIECZENIOWEGO 

 
Pytanie nr 50 
Zwracamy się z prośbą o podanie możliwie najaktualniejszej szkodowości za okres 
minimum od 2010 roku (wypłacone odszkodowania i utworzone rezerwy). W przypadku 
braku takiej możliwości prosimy o podanie szkodowości za okres ostatnich 5 lat. 

 Odpowiedź: 2013 rok 1 wypłata ze sprzętu elektronicznego w wysokości 587,89 zł, 
2014 rok 1 wypłata ze sprzętu elektronicznego w wysokości 10 950 zł.  
W latach 2015- 2018 brak szkód majątkowych. 

 
 



  Strona 33 z 41                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 
© Supra Brokers S.A.                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

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

 

 

Pytanie nr 51 
Zwracamy się z prośbą o informacje dodatkowe dotyczące budynków i budowli 
zawierających w swej konstrukcji elementy drewniane: 

- czy w budynkach i budowlach są składowane materiały łatwopalne; 
- czy w budynkach i budowlach zainstalowany jest system sygnalizacji pożaru  (SSP) ? 
- prosimy o podanie wykazu wraz z wartościami znajdującego się w nich mienia zgłaszanego 

do ubezpieczenia. 
 Odpowiedź: Tak, w DCO we Wrocławiu jest zainstalowany system SAP. 
 

Pytanie nr 52 
Zwracamy się z prośbą o informacje czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenie mienie 
nieużytkowane. Jeśli tak prosimy o podanie jego wartości. 

 Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takiego mienia. 
 

Pytanie nr 53 
Zwracamy się z prośbą o informacje czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenie budynki 
lub budowle przeznaczone do rozbiórki. Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości. 

     Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich budynków. 
 

Pytanie nr 54 
System detekcji SSP – jakie obiekty są chronione, dokąd przekazywany jest sygnał, data i 
wynik ostatniego przeglądu.  
Odpowiedź: Instalacje sygnalizacji pożaru (SAP) w Dolnośląskim Centrum Onkologii, 
pl. Hirszfelda 12, zainstalowane są w n/w budynkach: 
- budynku  „A”  
- budynku „A-1”  
- budynku Teleradioterapii (nowym) 
- budynku „B”  
- budynku „H”  
- budynku „BU”  
W budynku „A” instalacja SAP oparta o czujki Hochik i i centralę AXIS   (analogowe). 
- budynek „A” – cały (ok. 388 elementów) 
- budynek Teleradioterapii – system oddymiania (analogowy) – 1 kpl. 
  Pozostałe obiekty – instalacje oparte o czujki i centrale POLON (cyfrowe). 
- budynek „A-1” –  cały (ok. 297 elementów),  
- budynek  „B” (parter) – Pracownia  PET/CT – 53 elementy   
-budynek   „B” (parter) – Pracownia Brachyterapii – 17 elementów   
- budynek   „B” (II pi ętro) – fragment Oddziału Radioterapii Stacjonarnej – 17     
elementów  
- budynek  „B”,  IIp.,  Oddział Medycyny Paliatywnej – 41 elementów  
- budynek  „H” (parter) – Pracownia RTG – 30 elementów  
- budynek  „BU” – (cały)  296 elementów   
Centrala POLON 4900, Master (CP1) - zainstalowana na Portierni Głównej.   Centrala 
Slave (CP2) – zainstalowana w budynku „A-1”, centrala Slave (CP3) – zainstalowana 
w budynku „BU”. Centrale te są „zsieciowane”. 
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Sygnały alarmowe z instalacji SAP przekazywane są do Portierni Głównej DCO, 
miejsca stałego monitoringu (24h/dobę). Portierzy (odpowiednio przeszkoleni) 
podejmują stosowne działania (weryfikacja alarmu, potwierdzenie alarmu lub jego 
skasowanie na centralce). 
DCO posiada zawartą umowę na wykonywanie konserwacji oraz napraw awaryjnych 
instalacji sygnalizacji pożaru (SAP) . 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach obsługi serwisowej dokonywać prace 
konserwacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami (każdy element systemu musi 
być sprawdzony co najmniej jeden raz w roku). 
W/w prace konserwacyjne Wykonawca realizuje w każdym miesiącu a co kwartał 
przekazuje Zamawiającemu raport o stanie instalacji w postaci wydruków 
analogowych poszczególnych elementów i urządzeń systemu. 
 
Pytanie nr 55 
Budynek L (stacja transformatorowa) – prosimy o podanie rodzaju transformatorów ich 
wartości oraz daty i wyniku ostatnich przeglądów. 
Odpowiedź: W stacji transformatorowo-rozdzielczej DCO zainstalowane są dwa 
transformatory o napięciu 10/0,4 kV i 20/0,4 kV, o mocach po 1.000kVA każdy. 
Transformatory suche, żywiczne, Trihal Merlin Gerin, grupy Schneidera. 
Ostatnia konserwacja (odkurzanie, mycie transformatorów) - noc z 25/26.06.2016r. 
Przeglądy – wykonywane w okresach miesięcznych. Wynik pozytywny. 

 
Pytanie nr 56 
Zasilanie awaryjne – prosimy o podanie dat i wyników przeglądów urządzeń zasilania 
awaryjnego. 
Odpowiedź: Zasilanie awaryjne szpitala. 
Każdy budynek łóżkowy w DCO zasilany jest elektrycznie napięciem  podstawowym i 
rezerwowym ze stacji transformatorowo-rozdzielczej DCO (po stronie energetyki 
zawodowej z sieci 10 i 20kV, z różnych GPZ-tów 110kV – duża pewność zasilania) oraz 
trzecim zasilaniem z agregatu prądotwórczego, z automatycznym startem po zaniku 
napięcia (w DCO podwójny SZR). 
Przeglądy i konserwacje urządzeń zasilania awaryjnego prowadzone są co 6 m-cy 
przez firmę specjalistyczną (zawarta umowa). Sprawdzane są SZR-y (tj. układy 
samoczynnego załączania rezerwy), urządzenia  UPS (m.in. zasilanie pięciu sal 
operacyjnych w budynku Bloku Operacyjnego „A-1”  a  w budynku  „A” zasilanie 
poprzez UPS sal na OIMI-e), agregat prądotwórczy (m. in. automatyczny start). 
Ponadto, elektrycy konserwatorzy przeprowadzają próby agregatu prądotwórczego w 
okresach miesięcznych, czas pracy 1h. 
Ostatni duży przegląd w/w urządzeń – kwiecień 2018r. 

 
Pytanie nr 57 
Prosimy o podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwprzepięciowych instalacji zasilającej sprzęt 
specjalistyczny (w tym medyczny). Czy są one zgodne z wymogami producentów tego 
sprzętu ? Prosimy o podanie dat i wyników ostatniego przeglądu. 
Odpowiedź: Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe instalacji zasilających. 
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W DCO stosuje się n/w rodzaje zabezpieczeń przeciwprzepięciowych: 
- I stopień ochrony: 
typ 1, klasa I, (B) – stacja transformatorowo-rozdzielcza, szafy ZK-SZR, rozdzielnice 
główne w budynkach 
- II  stopień ochrony: 
typ 2, klasa II, (C) – rozdzielnice (tablice) piętrowe w budynkach 
- III  stopień ochrony: 
zabezpieczenie czułych urządzeń medycznych, komputerów. 
W DCO, ok. 95% ograniczników przepięć w instalacjach elektrycznych jest firmy 
DHN+SOHNE, różnych typów. 
Przeglądy realizowane sukcesywnie. 
UWAGA: Do zasilania elektrycznego urządzeń komputerowych (komputery, serwery, 
UPS-y, drukarki, monitory, itp.) stosowana jest osobna instalacja elektryczna 
wydzielona (dedykowana). Instalacja ta jest rozprowadzana do stanowisk urządzeń 
komputerowych niezależnie od instalacji elektrycznej ogólnej. W tym celu wykonane 
się osobne tablice (TK) do zasilania tej instalacji. Instalacja elektryczna wydzielona 
wykonana jest w układzie sieci TN-S. 
 
Pytanie nr 58 
Informacje o przeglądach itp.: - zwracamy się z prośbą o przekazanie aktualnych informacji 
dotyczących przeglądów: 

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – data ostatniej aktualizacji 
- System detekcji pożaru - data ostatniego przeglądu/uwagi, czy system zabezpiecza również 

poddasza, pomieszczenia piwniczne, magazynowe, techniczne 
- Hydranty zewnętrzne – data i wyniki ostatniego przeglądu, czy ciśnienie jest zgodne z 

przepisami, 
- Hydranty wewnętrzne – data i wyniki ostatniego przeglądu, czy ciśnienie jest zgodne z 

przepisami, 
- Podręczny sprzęt gaśniczy – data i wyniki ostatniego przeglądu 
- Stałe urządzenia gaśnicze – data i wyniki ostatniego przeglądu 
- Przewody kominowe– data i wyniki ostatniego przeglądu 
- Kontrola stanu technicznego przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki 

obiektu budowlanego oraz jego otoczenia – data i wyniki ostatniego przeglądu, przeglądy 
budynków – prosimy o oświadczenie, że są aktualne (roczne i pięcioletnie) 

- Instalacja elektryczna – data i wyniki ostatniego przeglądu 
- Instalacja gazowa (w tym gazów technicznych i gazów medycznych)  – data i wyniki 

ostatniego przeglądu 
Odpowiedź:  Przewody kominowe = przegląd z 23.05.2018r wynik pozytywny  

      Kontrola stanu technicznego = ostatnie protokoły są aktualne. 
      W DCO prowadzone są przeglądy i konserwacje (w okresach rocznych i pięcioletnich) 

stanu technicznego obiektów budowlanych i instalacji technicznych (przeprowadzane 
przez firmy zewnętrzne). Jednym z elementów podlegających sprawdzeniu są 
elektryczne okresowe pomiary ochronne (tj. sprawdzenie ochrony 
przeciwporażeniowej, pomiary rezystancji przewodów i kabli, pomiary instalacji 
odgromowych obiektów). Protokoły z w/w pomiarów wpisywane są do książek 
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budowlanych obiektów. Okresowe pomiary ochronne na 2018r. zostały już wykonane 
(w maju br.). Wszystkie obiekty posiadają ważne, aktualne pomiary elektryczne 
ochronne instalacji. Następne terminy pomiarów – w 2019r. 
 
Pytanie nr 59 
Prosimy o podanie informacji czy w wyniku przeglądów określonych w pyt. 39 – 42 zostały 
Zamawiającemu wykazane zalecenia – jeśli tak to jakie i czy zostały one zrealizowane.  

 Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 
Pytanie nr 60 
Zwracamy się z prośbą o informację jakie środki obrotowe Zamawiający zgłasza do 
ubezpieczenia. Jeśli są to środki łatwopalne lub wybuchowe w jaki sposób są 
przechowywane i w jaki sposób jest ograniczony do nich dostęp osób nieuprawnionych. 

 Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym. 
 

Pytanie nr 61 
Zwracamy się z prośbą o informację w jaki sposób przechowywane są gazy 
techniczne/medyczne i w jaki sposób jest ograniczony do nich dostęp osób 
nieuprawnionych. 
Odpowiedź: Gazy w zależności od wielkości  buli i sposobu dystrybucji, są 
przechowywane w: 
- główny zewnętrzny zbiornik tlenu skroplonego 
- budynek/magazyn butli tlenowych (źródło zapasowe) 
- magazyn gazów medycznych - małe butle. 

 
Pytanie nr 62 
Zwracamy się z prośbą o informację, czy środki obrotowe składowane są poniżej poziomu 
gruntu. Jeśli tak to prosimy o informację jakiego rodzaju są to środki oraz o podanie ich 
wartości. 

      Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym. 
 

Pytanie nr 63 
Zwracamy się z prośbą o podanie przybliżonej wartości sprzętu elektronicznego 
zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu (określonych w pkt 17 Informacji do oceny ryzyka 
załącznika nr 7 do SIWZ).  

 Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym. 
 
USTALENIE WYSOKO ŚCI SZKODY 
 
Pytanie nr 64 
Zwracamy się z prośbą o dodanie pkt 5) w brzmieniu: 
Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi wartość uszkodzonego mienia 
zgłoszonego do ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności w przypadku ubezpieczenia w 
systemie pierwszego ryzyka, z zastrzeżeniem postanowień określonych w klauzulach 
dodatkowych zaakceptowanych przez ubezpieczyciela. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
POSTANOWIENIA DOTYCZ ĄCE WYSOKOŚCI WYPŁATY ODSZKODOWANIA: 
 
Pytanie nr 65 
W przypadku szkody całkowitej w przedmiocie ubezpieczenia 
Ubezpieczający/Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania 
wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, lokalizacji, jeżeli zachowanie 
dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. 
Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości odtworzenia przedmiotu w ramach sum 
przyjętych do ubezpieczenia i wypłacane jest w takiej sytuacji w wysokości rzeczywiście 
poniesionych kosztów i nakładów – zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na poniższy:  
W przypadku szkody całkowitej w przedmiocie ubezpieczenia 
Ubezpieczający/Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania 
wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, lokalizacji, jeżeli zachowanie 
dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. 
Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości odtworzenia brutto przedmiotu w ramach 
sum przyjętych do ubezpieczenia i wypłacane jest w takiej sytuacji w wysokości 
rzeczywiście poniesionych kosztów i nakładów 

     Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 66 
Jeżeli do likwidacji szkody zostanie wykorzystana część zapasowa, w której miejsce do 
magazynu została następnie złożona część poddana regeneracji lub naprawie po szkodzie, 
odszkodowanie będzie obejmowało dodatkowo koszty regeneracji lub naprawy. Przy czym 
wartość magazynowa powiększona o koszty regeneracji / naprawy nie może przekroczyć 
kosztów, jakie należałoby ponieść na zakup lub wyprodukowanie nowych części – 
zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na poniższy:  
Jeżeli do likwidacji szkody zostanie wykorzystana część zapasowa, w której miejsce do 
magazynu została następnie złożona część poddana regeneracji lub naprawie po szkodzie, 
odszkodowanie będzie obejmowało dodatkowo koszty regeneracji / naprawy. Przy czym 
wartość magazynowa powiększona o koszty regeneracji / naprawy nie może przekroczyć 
kosztów, jakie należałoby ponieść na zakup lub wyprodukowanie nowych części 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 67 
W przypadku istnienia zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, dołączonych do oferty, 
obligujących ubezpieczającego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu 
elektronicznego, postanawia się, iż wymóg taki zostanie spełniony również, gdy wymagane 
czynności będą dokonywane przez personel własny – zwracamy się z prośbą o dodanie 
zastrzeżenia:  

- jeśli to wynika z przepisów eksploatacyjnych określonych w obowiązujących przepisach 
prawa, 
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- jeśli to wynika z przepisów eksploatacyjnych określonych przez dostawcę/producenta,  
- pod warunkiem uprzedniej zgody wyrażonej pisemnie przez dostawcę/producenta. 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE DOTYCZ ĄCE CAŁEGO ZAMÓWIENIA: 
 
Pytanie nr 68 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.06.2018 r. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16. 
 
Pytanie nr 69 
Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień 
publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, 
których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy 
zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta 
ubezpieczeniowego, który z uwagi na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z 
dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie 
umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę? 
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zatrudnienie na podstawie umowy agencyjnej.  
 
Pytanie nr 70 
Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) 
oraz określenie tej wartości. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 70. 
Pytanie nr 71 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być pustostany, namioty, 
kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie 
budowy, instalacji lub montażu. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wskazanie 
ww. mienia wraz z jego opisem. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 oraz pytanie nr 52. 
 
Pytanie nr 72 
Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach 
wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te 
miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru 
zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości 
poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną 
ubezpieczeniową). 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wystąpiły takie zdarzenia od roku 2010. 
 
Pytanie nr 73 
Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu dla ryzyka działania 
śniegu. Proponujemy limit w wysokości 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia.  
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limit w wysokości 500 000 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 74 
Do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: 
„Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie 
przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego 
przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka 
(…)” 
prosimy o dopisanie sformułowania:  
„poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli 
w SIWZ wyłączeń nie przewidziano"  
- obecne sformułowanie w SIWZ powoduje, że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule 
All Risks, co skutkuje między innymi odpowiedzialnością Ubezpieczyciela np. za ryzyka 
wojenne. Taka formuła jest blokująca i nie będzie możliwe złożenie oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że intencją Zamawiającego nie było objęcie 
zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, 
aktów terrorystycznych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub 
promieniowania radioaktywnego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w 
odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy 
ogólnych warunkach ubezpieczeń. 
Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego 
Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu 
ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 75 
Do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 
„Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie 
przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego 
przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka 
(…)” 
prosimy o dopisanie sformułowania:  
„poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli 
w SIWZ wyłączeń nie przewidziano"  
- obecne sformułowanie w SIWZ powoduje, że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule 
All Risks, co skutkuje między innymi odpowiedzialnością Ubezpieczyciela np. za ryzyka 
wojenne. Taka formuła jest blokująca i nie będzie możliwe złożenie oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że intencją Zamawiającego nie było  objęcie 
zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, 
aktów terrorystycznych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub 
promieniowania radioaktywnego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w 
odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy 
ogólnych warunkach ubezpieczeń. 
Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego 
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Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu 
ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 76 
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą 
miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 
odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit 
określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 77 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity 
odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 78 
Prosimy o informację, czy w okresie realizacji zamówienia Zamawiający planuje wyłączyć z 
eksploatacji obiekty budowlane.  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie 
ich jednostkowych sum ubezpieczenia. 
Odpowiedź: W okresie realizacji zamówienia Zamawiający nie planuje wyłączyć z 
eksploatacji obiektów budowlanych. 
 
Pytanie nr 79 
Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe 
użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie. 
Proponujemy limit 100 000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. 
 
Pytanie nr 80 
Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka graffiti. Proponujemy limit w wysokości 5 000 
zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Limit w takiej wysoko ści obowiązuje w SIWZ. 
 
Pytanie nr 81 
Ryzyko przepięć – prosimy o wykreślenie zapisu „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają 
włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, 
stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, 
lampach”. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. 
 
Pytanie nr 82 
 Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą: 
„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, ustala się, że: 
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1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności 
wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości budynków, budowli, lokali, maszyn, urządzeń, 
wyposażenia, nakładów inwestycyjnych ubezpieczonych w systemie sum stałych, związany 
z ich nabyciem, przeszacowaniem, ulepszeniem modernizacją, remontem. 
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do 
limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, o którym mowa w ust. 1, 
ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. 
3. Ustala się, że budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady 
inwestycyjne nabyte i poczynione przez Ubezpieczonego po zawarciu umowy ubezpieczenia 
będą automatycznie objęte niniejszą umową z chwilą ich wpisu do rejestru środków 
trwałych lub udokumentowanego nabycia. 
4. Składka dodatkowa jest naliczana od sumy faktycznie poniesionych kosztów inwestycji 
przy zastosowaniu 50% stawki ustalonej dla danej grupy mienia w umowie ubezpieczenia, 
bez względu na rzeczywistą datę nabycia (objęcia w posiadanie) mienia.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 20.06.2018 r. na dzień 25.06.2018 r., 
zgodnie z informacją poniżej: 
 
IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 
 
 
1.Oferty należy składać do dnia 25.06.2018 r., do godz. 13:00 na adres: 
 

Supra Brokers S.A. 
54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 

 
 
2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10. 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

 Joanna Witczak  
 


