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Milanówek, dnia 27.02.2015 r.         

TOM.271.1.3.2015 
                           

 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
              nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15  na  „Zakup usług ubezpieczeń dla Urzędu Miasta  
             Milanówka i jednostek organizacyjnych”. 
 

 
 

Zamawiający odpowiada na pytania (5 zestaw), które wpłynęły w dniu 23 lutego 2015 roku, czyli po 
terminie przewidzianym na składanie pytań w sprawie ww. postępowania: 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r. nr. 113, poz. 759) wnosimy o zmianę treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 

Zamiany w zapisach SIWZ 
 
Pyt.1 Wnosimy o zmianę zapisu SIWZ w punkcie nr 14 Informacja o zamówieniach uzupełniających 
poprzez: 
a) zastąpienie wyrażenia „w okresie 3 lat” na wyrażenie „w okresie 2 lat”. Zamówienie dotyczy 24 
miesięcznego okresu ubezpieczenia. 
b) Poprzez dopisanie poniższego uregulowania dotyczącego ryzyka OC z tytułu prowadzenia działalności: 
„W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności (dotyczy wszystkich 
części zamówienia)  w przypadku zamówień uzupełniających lub zmian postanowień zawartej umowy, 
wysokość składek dodatkowych lub wysokości rat składek będzie przedmiotem odrębnych ustaleń 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający informuje, że zasady udzielenia zamówień uzupełniających reguluje  art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin w jakim Zamawiający może udzielić przedmiotowych 
zamówień jest obligatoryjnie określony w przytoczonym przepisie i nie ma nic wspólnego z terminem 
zawartej przez Strony umowy. 
Ponadto zgodnie z wymogami obowiązującego w tym zakresie prawa Zamawiający określił warunki 
udzielenia zamówień uzupełniających w SIWZ jak również w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

Pyt. 2 Wnosimy o zmianę zapisu SIWZ w punkcie nr 21 Informacje o możliwości dokonania zmian w 
zawartej umowie poprzez dopisanie kolejnego punku 17 o treści: 
Wszystkie wprowadzane zmiany w zawartej umowie wymagają obopólnej zgody stron umowy i muszą 
być wprowadzone w formie pisemnej.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający informuje, że warunki zmiany zawartej umowy określone są również przez Zamawiającego  
w § 10 ust. 2 w załączniku nr 7- Wzór umowy generalnej. Ponadto ustawa Prawo zamówień publicznych 
w art. 139 ust. 2 określa formę zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego umowy. 
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Część I zamówienia 
 
 
Pyt. 1 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu części I poniższej klauzuli wypowiedzenia: 
 
„Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 
2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z 
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie 
poniżej określone sytuacje: 

a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy 
ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być 
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,  

b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia 
przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

c) jeżeli wskaźnik szkodowości ustalony  za okres  pierwszych 9 miesięcy  przekroczy 30% w ryzyku 
OC i 60% łącznie w pozostałych ryzykach. Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek 
sumy wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody zgłoszone w okresie pierwszych 
9 miesięcy do składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia. 

d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia 
analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej.” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowej klauzuli. 
 
 
Pyt. 2 Wnosimy o potwierdzenie, iż we wskazanych w tej części ryzykach, wszystkie ryzyka, które maja 
być ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko oraz we wszystkich klauzach dodatkowych 
wskazane/określone limity sum ubezpieczenia są określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 3 Wnosimy o dopisanie do warunków ubezpieczenia w ryzyku AR, iż w instalacjach 
doprowadzających media w odniesieniu do sieci energetycznej (rozumianej jako część systemu 
elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej - napowietrzne i kablowe - wraz 
ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi) ochroną będą objęte szkody w przypadku kiedy znajdują się 
one w odległości do 100 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 4 Jaki limit określony na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia ma być dla 
kosztów związanych z przywróceniem dokumentów do stanu pierwotnego – dotyczy zbiorów 
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archiwalnych i bieżącej dokumentacji – w opisie warunków ubezpieczenia podany jest limit 20.000 zł 
natomiast w klauzuli nr 24 odtworzenia zbiorów archiwalnych i bieżącej dokumentacji podany jest limit 
200.000 zł. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający modyfikuje zapis limitu w klauzuli z 200.000 zł na 20.000 zł, zapis dla klauzuli nr 24, dla 
wszystkich części SIWZ (str.: 19, 34, 49), brzmi :   
Klauzula odtworzenia zbiorów archiwalnych i bieżącej dokumentacji, tj. przywrócenia ich do stanu 
sprzed szkody (np. uszkodzenie w czasie transportu akt, wysuszenia w przypadku zalania, oczyszczenia 
w razie konieczności użycia gaśnic pianowych i proszkowych). Ubezpieczyciel odpowiada za koszty 
związane z przywróceniem dokumentów do stanu pierwotnego, w tym koszty wynagrodzenia osób, które 
zajmują się suszeniem lub czyszczeniem dokumentów, zabrudzonych lub uszkodzonych w związku z 
opisanymi zdarzeniami losowymi. 
 
Limit 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

 
Pyt. 5 Jaki limit określony na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia ma być dla 
szkód w instalacjach doprowadzających media – w opisie warunków ubezpieczenia podany jest limit 
100.000 zł natomiast w wykazie przedmiotu ubezpieczenia poz. 17 podany jest limit 150.000 zł. 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający modyfikuje zapis limitu dla szkód w instalacjach doprowadzających media do 
budynków ze 100.000 zł na 150.000 zł (str.: 3), w części I, zapis brzmi :   
Szkody w instalacjach doprowadzających media do budynków tzn. wszystkie szkody powstałe w 
instalacjach doprowadzających media (elektryczne, gazowe, wod -kan., ciepłownicze, inne) do 
budynków, a znajdujących się poza budynkami oraz wszelkie koszty związane z usuwaniem szkody 
(min. odkopaniem uszkodzonego odcinka instalacji, zasypaniem wykopu, przywróceniem otoczenia do 
stanu sprzed szkody), są ubezpieczone na wartość podaną w umowie ubezpieczenia. Dotyczy również 
instalacji znajdujących się wewnątrz budynków. 
Limit 150 000 PLN na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek. 
 
 
Pyt. 6 Wnosimy o zastąpienie zapisu o katastrofie budowlanej poprzez wprowadzenie poniższej klauzuli: 

 
„KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte 
zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i 
gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.  
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 
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.” 
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Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 7 Wnosimy o : 
- dopisanie do kradzieży zwykłej, iż nie dotyczy ona gotówki i innych walorów pieniężnych, 
- zastąpienie definicji kradzieży zwykłej w ryzyku AR i EEi poniższym zapisem: 

 
„KLAUZULA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ  
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia 
dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże 
warunków, ustala się że: 
w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ 
ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej 
klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór 
mienia w celu jego przywłaszczenia.  
 
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się 
fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym 
fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 
- kradzież zwykłą, zniknięcie, zaginięcie gotówki i innych walorów pieniężnych, dokumentów 
- zniknięcie, zaginięcie, niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi 
lub księgowymi; 
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub 
rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, jego pracowników, członków jego rodziny albo innej osoby, która 
pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 
- udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, 
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 
wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 
- braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.” 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 8 Wnosimy dla ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu AR (w tym również dla placów zabaw, 
boisk sportowych) i EEi o ustalenie jednego wspólnego limitu określonego na jedno i wszystkie zdarzenia 
w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 15.000 zł. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 9 Wnosimy o wprowadzenie do ryzyka AR : 
a) poniższej definicji dla mienia pracowników i uczniów: 
„mienie osobiste pracowników i uczniów - mienie ruchome pracowników Ubezpieczonego i uczniów 
znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pojazdów mechanicznych 
oraz dokumentów.” 
b) limitu na szkody na jednego pracownika lub ucznia w wysokości 500 zł. 
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Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 10 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia, ryzyko określone w 
punkcie „B”, poniższego wyłączenia: 
„Wyłączone zostają szkody powstałe w wyniku wydostania się z rur wody i cieczy w pomieszczeniach 
nieogrzewanych, jeżeli nie dokonano opróżnienia rur z wody przed sezonem zimowym.” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 11 Jakim kryterium kierował się Zamawiający kwalifikując lokalizacje do ubezpieczenia w ryzyku 
AR i w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający w tych konkretnych przypadkach zgadza się na ograniczenie zakresu ochrony i akceptuje  
formę ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
 
 
 
Pyt. 12 Odnośnie przedmiotu ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia, ryzyko określone w 
punkcie „B”, prosimy o udzielenie dodatkowych informacji: 
 
- czy tylko pawilony w obiekcie w Milanówku (zespół  willowo-parkowy) są wyłączone z eksploatacji, 
jeżeli nie prosimy o wskazanie, które jeszcze i jak są zabezpieczone, 
 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  

 
budynki nie zostały wyłączone z eksploatacji decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, są 
tylko nie użytkowane 
 
 
- jak długo budynki te są wyłączone z eksploatacji, 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
 
budynki są nie użytkowane od 2003 roku 
 
 
- obiekty wyłączone z eksploatacji jakie mają przeznaczenie – czy są np. przeznaczone do rozbiórki 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający informuje, że nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Budynki nie użytkowane nie 
są do rozbiórki. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi wymagane jest zachowanie obu budynków 
wraz z ich historycznymi elewacjami, bryła i gabarytami, bez możliwości rozbudowy i nadbudowy 
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- w jakim stanie technicznym są budynki będące przedmiotem tego ubezpieczenia 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający informuje, że budynki są w stanie dobrym i średnim 
 
 
Pyt. 13 Wnosimy o wprowadzenie do rozszerzania odpowiedzialności cywilnej pracodawcy zapisu: 
„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie  
Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu.” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 14 Wnosimy o wprowadzenie rozszerzania odpowiedzialności cywilnej w związku z roszczeniami 
pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia zapisu: 
„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód mających postać czystej straty finansowej”. 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 15 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla szkód w 
postaci czystej straty finansowej uregulowania w postaci poniższej klauzuli: 

 
„Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej. 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać 
czystej straty finansowej. 

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 
2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy 

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

nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, 
4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały  

w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 
5) związane ze stosunkiem pracy, 
6) wynikające z niedotrzymania terminów,  
7) przekroczenia ustalonych kosztorysów, 
8) wynikające z działalności reklamowej, 
9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego, 
10)  wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace 

jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w 
tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu. 

11) Wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu przez 
ubezpieczonego objętych jedną umową ubezpieczenia 
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Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
 
Pyt. 16 Wnosimy o wprowadzenie dla szkód mających postać czystej straty finansowej podmilit w 
wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 17 Ilu uczniów/wychowanków jest w placówkach oświatowych? 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający informuje, że w poszczególnych placówkach oświatowych jest poniższa ilość uczniów: 
-  Szkoła Podstawowa nr 2               -  350  
- Zespół Szkół Gminnych  nr 1         -  522 
- Zespół Szkół Gminnych  nr 3         -  494 
- Przedszkole                                 -  435 

                           
 
Pyt. 18 W związku z rozszerzeniem ryzyka OC o OC za prowadzenie szatni wnosimy o wprowadzenie 
poniższego uregulowania w postaci poniższej klauzuli: 

„Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w rzeczach przyjętych do szatni 
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z czynów niedozwolonych (Oc 
delikt) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umów (OC kontrakt) 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że szatnia znajduje się w pomieszczeniu 
zamykanym lub stale dozorowanym. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
- powstałych w następstwie utraty sprzętu elektronicznego, komputerowego, aparatów fotograficznych, 
kamer i telefonów komórkowych, 
- których wartość nie przekracza 50 złotych (franszyza integralna) 
W razie zaginięcia lub kradzieży rzeczy oddanych na przechowanie, ubezpieczony jest zobowiązany 
niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego, powiadomić o zdarzeniu policję.” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
 
Pyt. 19 Wnosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności poniższych klauzul dodatkowych – zgodnie z zapisem SIWZ klauzule bez określenia w 
nawiasie przynależności do danego ryzyka mają dotyczyć wszystkich ryzyk): 

 
2. Klauzula wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych . 
3. Klauzula pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń  
5. Klauzula przezorności . 
6. Klauzula automatycznego doubezpieczenia  
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7. Klauzula likwidacyjna (dotycząca budynków i budowli)  
8. Klauzula ubezpieczenia sprzętu zamontowanego poza budynkami  
9. Klauzula ochrony dla miejsc w przebudowie  
10. Leeway Clause na poziomie 130% (dotyczy pozostałego mienia)  
11. Klauzula objęcia ochroną mienia nieprzygotowanego do pracy  
12. Klauzula składowania. 
13. Klauzula przeniesienia mienia -  
14. Klauzula ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń  
15. Klauzula 48 godzin -  
22. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego 
24. Klauzula odtworzenia zbiorów archiwalnych i bieżącej dokumentacji,. 
25. Tymczasowe magazynowanie lub okresowa przerwa w eksploatacji  
26. Klauzula prolongacyjna 
27. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania -  
28. Klauzula pro rata temporis -  
36. Klauzula „błąd operatora”  
37. Klauzula likwidacji drobnych szkód –  
38. Klauzula Rzeczoznawcy -  
40. Klauzula drobnych prac budowlano – montażowych  
41. Klauzula ubezpieczenia prewencyjnego-  
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający potwierdza, że powyższe klauzule nie dotyczą odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności.  
 
 
Pyt. 20 Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności określonego na jedno i wszystkie zdarzenia 
dla klauzuli: 
Klauzula pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń – proponujemy limit 30.000 zł wspólny dla 
wszystkich lokalizacji 
Klauzula zgłaszania nowych lokalizacjach – proponujemy limit 1 mln zł na lokalizację 
Klauzula ubezpieczenia sprzętu zamontowanego poza budynkami – limit 30.000 zł 
klauzula ochrony dla miejsc w przebudowie – proponujemy limit 500.000 zł 
Klauzula objęcia ochroną mienia nieprzygotowanego do pracy – proponujemy limit w wysokości 200 tys zł 
Klauzula składowania – proponujemy limit w wysokości 50.000 zł 
Tymczasowe magazynowanie lub okresowa przerwa w eksploatacji - – proponujemy limit w wysokości 
200 tys. zł 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 21 Wnosimy o uzupełnienie klauzuli objęcia ochroną mienia nieprzygotowanego do pracy poprzez 
wprowadzenie  
„Przez termin „dłuższy okres” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.” 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
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Pyt. 22 Wnosimy o zastąpienie treści klauzuli ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń 
poniższą treścią 
„Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych 
spowodowanych : 
a) działaniem człowieka, 
b) wadami produkcyjnymi, 

a) przyczynami eksploatacyjnymi. 
Za szkody spowodowane: 
1. działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych 

do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 
2. 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, 

3. 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. 

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych 

bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy 
naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 

b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje 
podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, 
f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,    
h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
i)  w postaci utraty zysku  
 
Limit odpowiedzialności: 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 23 Wnosimy o dopisanie do klauzuli terminu zgłaszania szkód , iż 
„O każdej szkodzie pożarowej lub która mogła powstać wskutek przestępstwa Ubezpieczony jest 
zobowiązany zgłosić ją na Policję i do Ubezpieczyciela  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 
dni roboczych.”. 
 

 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 24 Wnosimy o zastąpienie klauzuli nieprzerwanego czasu ochrony oraz klauzuli prolongacyjnej 
jedną klauzulą o poniższej treści: 
„Brak wpłaty przez Ubezpieczającego drugiej lub kolejnych rat składki w terminie przewidzianym w 
umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej 
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ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze 
skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty drugiej lub kolejnych rat składki Ubezpieczyciel 
zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśnie dodatkowy, 7 dniowy termin do zapłaty raty. 
W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy 
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 25 Wnosimy o uzupełnienie klauzuli Tymczasowe magazynowanie lub okresowa przerwa w 
eksploatacji poniższym zapisem: 
„Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.” 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 26 Wnosimy o zastąpienie Klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania poniższym zapisem: 
„Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o 
wypadku ubezpieczeniowym. 
Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być 
wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych 
okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel powinien wypłacić 
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 27 Wnosimy o wprowadzenie do ubezpieczenia OC poniższej uregulowania dotyczącego OC z tytułu 
zarzadzania drogami: 
„1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,  Ubezpieczyciel 

obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i 
zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej 
w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w  art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 
marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 

2.  Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 
1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od 

zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi,  
2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia 

odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi 
przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia  deszczu nawalnego, 

3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie 
były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz 
innych aktualnych przepisach, 

4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej 
na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi. 

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 
1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 
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2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z 
pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,  

3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej  
i potwierdzonej na piśmie wiadomości, 

4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych 
obowiązujących u ubezpieczonego.” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 28 Co było przyczyna szkody z ryzyka OC z dnia 2013.09.16? 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający informuje, że przyczyną szkody był upadek suchej gałęzi na samochód.  W świetle nowych 
informacji pozyskanych od Ubezpieczyciela, Zamawiający weryfikuje status szkody : REZERWA na 
poczet wypłaty odszkodowania. 
 
 
Część II zamówienia 
 
 
Pyt. 1 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu części I poniższej klauzuli wypowiedzenia: 
 
„Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 
2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z 
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie 
poniżej określone sytuacje: 

e) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy 
ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być 
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,  

f) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia 
przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

g) jeżeli wskaźnik szkodowości ustalony  za okres  pierwszych 9 miesięcy  przekroczy 30% w ryzyku 
OC i 60% łącznie w pozostałych ryzykach. Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek 
sumy wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody zgłoszone w okresie pierwszych 
9 miesięcy do składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia. 

h) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia 
analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej.” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowej klauzuli. 
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Pyt. 2 Wnosimy o potwierdzenie, iż we wskazanych w tej części ryzykach, wszystkie ryzyka, które maja 
być ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko oraz we wszystkich klauzach dodatkowych 
wskazane/określone limity sum ubezpieczenia są określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 3 Wnosimy o dopisanie do warunków ubezpieczenia w ryzyku AR, iż w instalacjach 
doprowadzających media w odniesieniu do sieci energetycznej (rozumianej jako część systemu 
elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej - napowietrzne i kablowe - wraz 
ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi) ochroną będą objęte szkody w przypadku kiedy znajdują się 
one w odległości do 100 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia. 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
 
Pyt. 4 Jaki limit określony na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia ma być dla 
kosztów związanych z przywróceniem dokumentów do stanu pierwotnego – dotyczy zbiorów 
archiwalnych i bieżącej dokumentacji – w opisie warunków ubezpieczenia podany jest limit 20.000 zł 
natomiast w klauzuli nr 24 odtworzenia zbiorów archiwalnych i bieżącej dokumentacji podany jest limit 
200.000 zł. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający modyfikuje zapis limitu w klauzuli z 200.000 zł na 20.000 zł, zapis dla klauzuli nr 24, dla 
wszystkich części SIWZ (str.: 19, 34, 49), brzmi :   
Klauzula odtworzenia zbiorów archiwalnych i bieżącej dokumentacji, tj. przywrócenia ich do stanu 
sprzed szkody (np. uszkodzenie w czasie transportu akt, wysuszenia w przypadku zalania, oczyszczenia 
w razie konieczności użycia gaśnic pianowych i proszkowych). Ubezpieczyciel odpowiada za koszty 
związane z przywróceniem dokumentów do stanu pierwotnego, w tym koszty wynagrodzenia osób, które 
zajmują się suszeniem lub czyszczeniem dokumentów, zabrudzonych lub uszkodzonych w związku z 
opisanymi zdarzeniami losowymi. 
Limit 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
 
Pyt. 5 Wnosimy o zastąpienie zapisu o katastrofie budowlanej poprzez wprowadzenie poniższej klauzuli: 

 
„KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte 
zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i 
gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.  
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 
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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 Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
 
Pyt. 6 Wnosimy o : 
- dopisanie do kradzieży zwykłej, iż nie dotyczy ona gotówki i innych walorów pieniężnych, 
- zastąpienie definicji kradzieży zwykłej w ryzyku AR i EEi poniższym zapisem: 

 
„KLAUZULA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ  
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia 
dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże 
warunków, ustala się że: 
w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ 
ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej 
klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór 
mienia w celu jego przywłaszczenia. 
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się 
fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym 
fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 
- kradzież zwykłą, zniknięcie, zaginięcie gotówki i innych walorów pieniężnych, dokumentów 
- zniknięcie, zaginięcie, niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi 
lub księgowymi; 
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub 
rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, jego pracowników, członków jego rodziny albo innej osoby, która 
pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 
- udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, 
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 
wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 
- braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 7 Wnosimy dla ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu AR i EEi o ustalenie jednego wspólnego 
limitu określonego na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 5.000 
zł. 

 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
 
Pyt. 8 Wnosimy o wprowadzenie do ryzyka AR : 
limitu na szkody na jednego pracownika w wysokości 500 zł. 



 

 
 

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20 

e-mail: miasto@milanowek.pl 
Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 

 

 
 
 

14 

 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 9 Wnosimy o wprowadzenie do rozszerzania odpowiedzialności cywilnej pracodawcy zapisu: 
„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie  
Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu.” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 10 Wnosimy o wprowadzenie rozszerzania odpowiedzialności cywilnej w związku z roszczeniami 
pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia zapisu: 
„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód mających postać czystej straty finansowej”. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 11 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla szkód w 
postaci czystej straty finansowej uregulowania w postaci poniższej klauzuli: 

 
„Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej. 
3. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać 
czystej straty finansowej. 

4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 
2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy 

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

nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, 
4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały  

w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 
5) związane ze stosunkiem pracy, 
6) wynikające z niedotrzymania terminów,  
7) przekroczenia ustalonych kosztorysów, 
8) wynikające z działalności reklamowej, 
9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego, 
10)  wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace 

jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w 
tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu. 

11) Wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu przez 
ubezpieczonego objętych jedną umową ubezpieczenia 
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Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
 
Pyt. 12 Wnosimy o wprowadzenie dla szkód mających postać czystej straty finansowej podmilit w 
wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 13 Wnosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności poniższych klauzul dodatkowych – zgodnie z zapisem SIWZ klauzule bez określenia w 
nawiasie przynależności do danego ryzyka mają dotyczyć wszystkich ryzyk): 

 
2. Klauzula wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych . 
3. Klauzula pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń  
5. Klauzula przezorności . 
6. Klauzula automatycznego doubezpieczenia  
7. Klauzula likwidacyjna (dotycząca budynków i budowli)  
8. Klauzula ubezpieczenia sprzętu zamontowanego poza budynkami  
9. Klauzula ochrony dla miejsc w przebudowie  
10. Leeway Clause na poziomie 130% (dotyczy pozostałego mienia)  
11. Klauzula objęcia ochroną mienia nieprzygotowanego do pracy  
12. Klauzula składowania. 
13. Klauzula przeniesienia mienia -  
14. Klauzula ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń  
15. Klauzula 48 godzin -  
22. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego 
24. Klauzula odtworzenia zbiorów archiwalnych i bieżącej dokumentacji,. 
25. Tymczasowe magazynowanie lub okresowa przerwa w eksploatacji  
26. Klauzula prolongacyjna 
27. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania -  
28. Klauzula pro rata temporis -  
36. Klauzula „błąd operatora”  
37. Klauzula likwidacji drobnych szkód –  
38. Klauzula Rzeczoznawcy -  
40. Klauzula drobnych prac budowlano – montażowych  
41. Klauzula ubezpieczenia prewencyjnego-  

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający potwierdza, że powyższe klauzule nie dotyczą odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności.  
 
 
 
Pyt. 14 Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności określonego na jedno i wszystkie zdarzenia 
dla klauzuli: 
Klauzula pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń – proponujemy limit 30.000 zł wspólny dla 
wszystkich lokalizacji 
Klauzula zgłaszania nowych lokalizacjach – proponujemy limit 1 mln zł na lokalizację 
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Klauzula ubezpieczenia sprzętu zamontowanego poza budynkami – limit 30.000 zł 
klauzula ochrony dla miejsc w przebudowie – proponujemy limit 500.000 zł 
Klauzula objęcia ochroną mienia nieprzygotowanego do pracy – proponujemy limit w wysokości 200 tys zł 
Klauzula składowania – proponujemy limit w wysokości 50.000 zł 
Tymczasowe magazynowanie lub okresowa przerwa w eksploatacji - – proponujemy limit w wysokości 
200 tys. zł 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 15 Wnosimy o uzupełnienie klauzuli objęcia ochroną mienia nieprzygotowanego do pracy poprzez 
wprowadzenie  
„Przez termin „dłuższy okres” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.” 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 16 Wnosimy o zastąpienie treści klauzuli ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń 
poniższą treścią 
 
„Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych 
spowodowanych : 
a) działaniem człowieka, 
b) wadami produkcyjnymi, 
b) przyczynami eksploatacyjnymi. 
Za szkody spowodowane: 
4. działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do 

obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 
5. 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, 

6. 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. 

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych 

bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy 
naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 

b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje 
podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, 
f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,    
h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
i)  w postaci utraty zysku  
Limit odpowiedzialności: 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.” 
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Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
 
Pyt. 17 Wnosimy o dopisanie do klauzuli terminu zgłaszania szkód , iż 
„O każdej szkodzie pożarowej lub która mogła powstać wskutek przestępstwa Ubezpieczony jest 
zobowiązany zgłosić ją na Policję i do Ubezpieczyciela  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 
dni roboczych.”. 
 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
 
Pyt. 18 Wnosimy o zastąpienie klauzuli nieprzerwanego czasu ochrony oraz klauzuli prolongacyjnej 
jedną klauzulą o poniższej treści: 
„Brak wpłaty przez Ubezpieczającego drugiej lub kolejnych rat składki w terminie przewidzianym w 
umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej 
ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze 
skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty drugiej lub kolejnych rat składki Ubezpieczyciel 
zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśnie dodatkowy, 7 dniowy termin do zapłaty raty. 
W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy 
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.” 
 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
 
Pyt. 19 Wnosimy o uzupełnienie klauzuli Tymczasowe magazynowanie lub okresowa przerwa w 
eksploatacji poniższym zapisem: 
„Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.” 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
 
Pyt. 20 Wnosimy o zastąpienie Klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania poniższym zapisem: 
 
„Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o 
wypadku ubezpieczeniowym. 
Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być 
wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych 
okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel powinien wypłacić 
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.” 
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Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
 
Część III zamówienia 
 
 
Pyt. 1 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu części I poniższej klauzuli wypowiedzenia: 
 
„Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 
2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z 
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie 
poniżej określone sytuacje: 

i) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy 
ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być 
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,  

j) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia 
przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

k) jeżeli wskaźnik szkodowości ustalony  za okres  pierwszych 9 miesięcy  przekroczy 30% w ryzyku 
OC i 60% łącznie w pozostałych ryzykach. Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek 
sumy wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody zgłoszone w okresie pierwszych 
9 miesięcy do składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia. 

l) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia 
analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej.” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowej klauzuli. 
 
 
Pyt. 2 Wnosimy o potwierdzenie, iż we wskazanych w tej części ryzykach, wszystkie ryzyka, które maja 
być ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko oraz we wszystkich klauzach dodatkowych 
wskazane/określone limity sum ubezpieczenia są określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 

 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 3 Wnosimy o dopisanie do warunków ubezpieczenia w ryzyku AR, iż w instalacjach 
doprowadzających media w odniesieniu do sieci energetycznej (rozumianej jako część systemu 
elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej - napowietrzne i kablowe - wraz 
ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi) ochroną będą objęte szkody w przypadku kiedy znajdują się 
one w odległości do 100 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia. 
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Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 4 Jaki limit określony na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia ma być dla 
kosztów związanych z przywróceniem dokumentów do stanu pierwotnego – dotyczy zbiorów 
archiwalnych i bieżącej dokumentacji – w opisie warunków ubezpieczenia podany jest limit 20.000 zł 
natomiast w klauzuli nr 24 odtworzenia zbiorów archiwalnych i bieżącej dokumentacji podany jest limit 
200.000 zł. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający modyfikuje zapis limitu w klauzuli z 200.000 zł na 20.000 zł, zapis dla klauzuli nr 24, dla 
wszystkich części SIWZ (str.: 19, 34, 49), brzmi :   
Klauzula odtworzenia zbiorów archiwalnych i bieżącej dokumentacji, tj. przywrócenia ich do stanu 
sprzed szkody (np. uszkodzenie w czasie transportu akt, wysuszenia w przypadku zalania, oczyszczenia 
w razie konieczności użycia gaśnic pianowych i proszkowych). Ubezpieczyciel odpowiada za koszty 
związane z przywróceniem dokumentów do stanu pierwotnego, w tym koszty wynagrodzenia osób, które 
zajmują się suszeniem lub czyszczeniem dokumentów, zabrudzonych lub uszkodzonych w związku z 
opisanymi zdarzeniami losowymi. 
Limit 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
 
Pyt. 5 Wnosimy o zastąpienie zapisu o katastrofie budowlanej poprzez wprowadzenie poniższej klauzuli: 

 
„KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte 
zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i 
gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.  
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 
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 Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 6 Wnosimy o : 
- dopisanie do kradzieży zwykłej, iż nie dotyczy ona gotówki i innych walorów pieniężnych, 
- zastąpienie definicji kradzieży zwykłej w ryzyku AR poniższym zapisem: 

 
„KLAUZULA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ  
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia 
dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże 
warunków, ustala się że: 
w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ 
ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej 
klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór 
mienia w celu jego przywłaszczenia. 
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W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się 
fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym 
fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 
- kradzież zwykłą, zniknięcie, zaginięcie gotówki i innych walorów pieniężnych, dokumentów 
- zniknięcie, zaginięcie, niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi 
lub księgowymi; 
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub 
rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, jego pracowników, członków jego rodziny albo innej osoby, która 
pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 
- udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, 
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 
wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 
- braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
 
Pyt. 7 Wnosimy o wprowadzenie do ryzyka AR : 
limitu na szkody na jednego pracownika w wysokości 500 zł. 
Wnosimy o usunięcie zapisu „i uczniów” 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 8 Wnosimy o wprowadzenie do rozszerzania odpowiedzialności cywilnej pracodawcy zapisu: 
„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie  
Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu.” 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 9 Wnosimy o wprowadzenie rozszerzania odpowiedzialności cywilnej w związku z roszczeniami 
pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia zapisu: 
„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód mających postać czystej straty finansowej”. 
 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 10 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla szkód w 
postaci czystej straty finansowej uregulowania w postaci poniższej klauzuli: 

„Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej. 
5. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać 
czystej straty finansowej. 
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6. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 
2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy 

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

nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, 
4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały  

w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 
5) związane ze stosunkiem pracy, 
6) wynikające z niedotrzymania terminów,  
7) przekroczenia ustalonych kosztorysów, 
8) wynikające z działalności reklamowej, 
9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego, 
10)  wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace 

jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w 
tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu. 

11) Wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu przez 
ubezpieczonego objętych jedną umową ubezpieczenia 

 
 
Odpowiedź zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 11 Wnosimy o wprowadzenie dla szkód mających postać czystej straty finansowej podmilit w 
wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 12 Wnosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności poniższych klauzul dodatkowych – zgodnie z zapisem SIWZ klauzule bez określenia w 
nawiasie przynależności do danego ryzyka mają dotyczyć wszystkich ryzyk): 
2. Klauzula wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych . 
3. Klauzula pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń  
5. Klauzula przezorności  
6. Klauzula automatycznego doubezpieczenia  
7. Klauzula likwidacyjna (dotycząca budynków i budowli)  
8. Klauzula ubezpieczenia sprzętu zamontowanego poza budynkami  
9. Klauzula ochrony dla miejsc w przebudowie  
10. Leeway Clause na poziomie 130% (dotyczy pozostałego mienia)  
11. Klauzula objęcia ochroną mienia nieprzygotowanego do pracy  
12. Klauzula składowania. 
13. Klauzula przeniesienia mienia -  
14. Klauzula ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń  
15. Klauzula 48 godzin -  
22. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego 
24. Klauzula odtworzenia zbiorów archiwalnych i bieżącej dokumentacji,. 
25. Tymczasowe magazynowanie lub okresowa przerwa w eksploatacji  
26. Klauzula prolongacyjna 
27. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania -  
28. Klauzula pro rata temporis -  
36. Klauzula „błąd operatora”  
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37. Klauzula likwidacji drobnych szkód –  
38. Klauzula Rzeczoznawcy -  
40. Klauzula drobnych prac budowlano – montażowych  
41. Klauzula ubezpieczenia prewencyjnego-  
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający potwierdza, że powyższe klauzule nie dotyczą odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności.  
 
 
Pyt. 13 Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności określonego na jedno i wszystkie zdarzenia 
dla klauzuli: 
Klauzula pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń – proponujemy limit 30.000 zł wspólny dla 
wszystkich lokalizacji 
Klauzula zgłaszania nowych lokalizacjach – proponujemy limit 1 mln zł na lokalizację 
Klauzula ubezpieczenia sprzętu zamontowanego poza budynkami – limit 30.000 zł 
klauzula ochrony dla miejsc w przebudowie – proponujemy limit 500.000 zł 
Klauzula objęcia ochroną mienia nieprzygotowanego do pracy – proponujemy limit w wysokości 200 tys zł 
Klauzula składowania – proponujemy limit w wysokości 50.000 zł 
Tymczasowe magazynowanie lub okresowa przerwa w eksploatacji - – proponujemy limit w wysokości 
200 tys zł 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 14 Wnosimy o uzupełnienie klauzuli objęcia ochroną mienia nieprzygotowanego do pracy poprzez 
wprowadzenie  
„Przez termin „dłuższy okres” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.” 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 15 Wnosimy o zastąpienie treści klauzuli ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń 
poniższą treścią 
 
„Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych 
spowodowanych : 
a) działaniem człowieka, 
b) wadami produkcyjnymi, 
c) przyczynami eksploatacyjnymi. 
Za szkody spowodowane: 
7. działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do 

obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 
8. 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, 

9. przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne 
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły 
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odśrodkowe, wzrost ciśnienia,  eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: 
sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych 

bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy 
naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 

b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje 
podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, 
f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,    
h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
i)  w postaci utraty zysku  
Limit odpowiedzialności: 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 16 Wnosimy o dopisanie do klauzuli terminu zgłaszania szkód , iż 
„O każdej szkodzie pożarowej lub która mogła powstać wskutek przestępstwa Ubezpieczony jest 
zobowiązany zgłosić ją na Policję i do Ubezpieczyciela  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 
dni roboczych.”. 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 17 Wnosimy o zastąpienie klauzuli nieprzerwanego czasu ochrony oraz klauzuli prolongacyjnej 
jedną klauzulą o poniższej treści: 
„Brak wpłaty przez Ubezpieczającego drugiej lub kolejnych rat składki w terminie przewidzianym w 
umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej 
ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze 
skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty drugiej lub kolejnych rat składki Ubezpieczyciel 
zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśnie dodatkowy, 7 dniowy termin do zapłaty raty. 
W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy 
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.” 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Pyt. 18 Wnosimy o uzupełnienie klauzuli Tymczasowe magazynowanie lub okresowa przerwa w 
eksploatacji poniższym zapisem: 
„Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.” 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
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Pyt. 19 Wnosimy o zastąpienie Klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania poniższym zapisem: 
„Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o 
wypadku ubezpieczeniowym. 
Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być 
wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych 
okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel powinien wypłacić 
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
Ubezpieczenia komunikacyjne  
 
Część I i III zamówienia 
 
 

1. Prosimy o potwierdzenie, ze poniższe klauzule nie dotyczą ubezpieczeń komunikacyjnych lub 
dołączenie do poniższych Klauzul zapisu: „Klauzula nie dotyczy ryzyk komunikacyjnych”: 

1.Klauzula reprezentantów, 
2. Klauzula wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw Kradzieżowych 
3. Klauzula pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń 
4. Klauzula zgłaszania nowych lokalizacji 
5. Klauzula przezorności 
6. Klauzula automatycznego doubezpieczenia 
8. Klauzula ubezpieczenia sprzętu zamontowanego poza budynkami 
9. Klauzula ochrony dla miejsc w przebudowie 
10. Leeway Clause na poziomie 130% (dotyczy pozostałego mienia) 
11. Klauzula objęcia ochroną mienia nieprzygotowanego do pracy 
12. Klauzula składowania 
13. Klauzula przeniesienia mienia 
14. Klauzula ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń 
15. Klauzula 48 godzin 
17. Klauzula rozliczenia składki 
22. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego 
23. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) 
24. Klauzula odtworzenia zbiorów archiwalnych i bieżącej dokumentacji, 
25. Tymczasowe magazynowanie lub okresowa przerwa w eksploatacji 
27. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania 
36. Klauzula „błąd operatora”  
37. Klauzula likwidacji drobnych szkód 
38. Klauzula Rzeczoznawcy 
40. Klauzula drobnych prac budowlano – montażowych 
41. Klauzula ubezpieczenia prewencyjnego 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający potwierdza, że powyższe klauzule nie dotyczą ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
 

2. Prosimy o uzupełnienie Klauzuli płatności rat o zapis: 
(…)Ponadto, jeżeli zapłata należnej Towarzystwu Ubezpieczeniowemu składki dokonywana jest w formie 
przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w 
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banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Zakładu Ubezpieczeń., pod warunkiem 
zrealizowania przez bank/urząd pocztowy tego zlecenia w następnym dniu roboczym. 
 
 
Odpowiedzi Zamawiającego:  
 
Zamawiający uzupełnia treść klauzuli o powyższą sugestię, klauzula otrzymuje brzmienie: 
Klauzula płatności rat (dotyczy wszystkich ryzyk) – w przypadku wypłaty odszkodowania, 
Towarzystwo Ubezpieczeń nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie 
wymagalnych. Ponadto, jeżeli zapłata należnej Towarzystwu Ubezpieczeniowemu składki dokonywana 
jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień 
złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Zakładu Ubezpieczeń, pod 
warunkiem zrealizowania przez bank/urząd pocztowy tego zlecenia w następnym dniu roboczym. 
 
 
 

3. Prosimy o uzupełnienie Klauzuli terminu zgłaszania szkód o zapis: 
„W przypadku szkody kradzieżowej lub szkody powstałej w okolicznościach uzasadniających 
przypuszczenie, że popełniono przestępstwo: 
a) powiadomić policję niezwłocznie po powzięciu informacji o którymkolwiek z tych zdarzeń, 
b) powiadomić Zakład Ubezpieczeń niezwłocznie po powzięciu informacji o którymkolwiek z tych zdarzeń, 
jednak nie później niż w najbliższym dniu roboczym, przy czym przez dzień roboczy rozumie się dzień 
tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 

4. Prosimy o uzupełnienie  Klauzuli płatności rato zapis: 
„Powyższy zapis w odniesieniu do szkód ubezpieczeń komunikacyjnych nie dotyczy szkody 
kradzieżowej i całkowitej”. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
 Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 

5. Prosimy o usunięcie z  Klauzuli likwidacji szkód OC sprawcy z AC (ubezpieczenia 
komunikacyjne)  zapisu: 
„W ciągu 14 dni od zakończenia likwidacji szkody Wykonawca prześle akta do zakładu 
ubezpieczeń sprawcy”. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 

6. Prosimy o uzupełnienie  Klauzuli postanowienia o umorzeniu śledztwa (ubezpieczenia 
komunikacyjne) o zapis: 
„ Ubezpieczony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, zwróci wypłacone odszkodowanie w 
przypadku bezzasadności roszczeń”. 
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Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający informuje, że Klauzula postanowienia o umorzeniu śledztwa dotyczy zarówno I jak i III 
Części zamówienia. Treść klauzuli zostaje uzupełniona o zaproponowany zapis. Klauzula otrzymuje 
brzmienie:  
Klauzula postanowienia o umorzeniu śledztwa (ubezpieczenia komunikacyjne) – do wypłaty 
odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek kradzieży wyposażenia pojazdu, nie jest wymagane 
uzyskanie przez Zamawiającego 
postanowienia o umorzeniu lub zamknięciu dochodzenia przez Policję czy Prokuraturę, z wyjątkiem 
szkód, w których nie jest określona przyczyna szkody lub jej okoliczności wymagają informacji o 
działaniach policyjnych lub ustalenia odpowiedzialności polisowej. Ubezpieczony niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 7 dni, zwróci wypłacone odszkodowanie w przypadku bezzasadności roszczeń. 
 
 
 

7. Prosimy o uzupełnienie Klauzuli likwidacyjnej Auto Casco (komunikacyjne) o zapis: 
„ pod warunkiem, ze nie odbiega od wartości rynkowej o 20%”. 

 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Z poważaniem 

                              Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
                                                                                                                   /-/ 

                                                                                           Anna Zajączkowska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


