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Wrocław, 24.06.2020 
 
 
 
Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 
99/2020/N/Rzeszów 

 
 
Działając w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego, 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: 
 
 
Odpowiedź: 
 
Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 
30.06.2020 r. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.   
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 
dzień 30.06.2020 zgodnie ze zmianami poniżej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
Pytanie 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach 
nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule 
wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający 
włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do 
okres ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę 
terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).  
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SIWZ.  
W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie 
prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych 
wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:  
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KLAUZULA WYPOWIEDZENIA  
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i 
Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 
każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę 
jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:  
1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla 
jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,  
2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,  
3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku, gdy szkodowość 
rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu niniejszego 
ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana z badanej grupy ubezpieczenia 
oddzielnie pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) tj. 
a) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 50 % - utrzymanie 
stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia, 
b) za pierwsze 10 miesięcy drugiego roku ochrony nie przekroczy 50 % - utrzymanie stawek 
i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w trzecim roku ubezpieczenia,  
W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany 
wyżej wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek grupy 
ubezpieczenia w której został przekroczony próg szkodowy. Ubezpieczyciel zastrzega 
możliwość negocjacji warunków umowy.  
Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek 
ubezpieczeniowych, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego lub 
drugiego okresu ubezpieczenia w zależności, którego okresu będzie dotyczyło powyższe. 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem 
ubezpieczenia lub pozostające  w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w 
sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, w szczególności:  
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);  
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?  
 
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim 
zakresie nie spełniają tych warunków.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że  wszystkie budynki spełniają wymogi, poza 
budynkiem spichlerza. 
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Pytanie 5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są 
użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 
243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?  
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim 
zakresie nie spełniają tych warunków.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie jest użytkowane i utrzymywane 
zgodnie z przepisami prawa. 
 
Pytanie 6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz 
wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu 
technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? 
Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 
użytkowanie?  
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:  
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 
jego otoczenia;  
b) sprzętu przeciwpożarowego;  
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;  
d) instalacji gazowej;  
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);  
f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;  
g) instalacji ciśnieniowych;  
h) urządzeń dźwigowych.  
 
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim 
zakresie nie spełniają tych warunków,  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowalne i instalacje techniczne 
podlegają przeglądom zgodnie ze stosownymi przepisami prawa. 
 
Pytanie 7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający w ciągu 
ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie 
ubezpieczenia jak określony w SIWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte 
ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dotychczasowy program ubezpieczenia był 
analogiczny. 
 
Pytanie 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w wymienionych poniżej 
lokalizacjach: 
a) Rzeszów, ul. Zelwerowicza 4 
b) Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2d 
c) Rzeszów, ul. Pigonia 1, 
d) Rzeszów, ul. Warzywna 1a 
Spełnione są łącznie wszystkie poniższe warunki w zakresie ochrony przeciwpożarowej tj: 
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1) Jest zapewniona woda z zewnątrz zgodnie z przepisami dla budynków użyteczności 
publicznej tj. dwa sprawne hydranty zewnętrzne DN80 lub zbiornik wody o pojemności 200 
m3, 
2) Jest ochrona 24h/dobę, 
3) Jest detekcja pożaru w całym obiekcie z sygnałem do pomieszczenia stale dozorowanego 
(ochrona), 
 
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim 
zakresie nie spełniają tych warunków. 
Odpowiedź: Zamawiający podaje odpowiedzi: 

1) tak 
2) tak na lokalizacjach Zelwerowicza 4, Pigonia 1, Warzywna 1a (bud. G4);  

ul. Ćwiklińskiej 2d codziennie w godz. 6.00 – 22.00 a w okresie od 01.08. do 
31.08. w godz. 7.00 – 16.00,  
ul. Warzywna 1a (bud. G5) w godz. 7.00 – 23.00 w dni powszednie od 
poniedziałku do soboty. Budynki G4 i G5 stanowią zespół obiektów 
zarejestrowany pod jednym numerem adresowym. 

3) tak w obiektach Pigonia 1 i Warzywna 1a, nie w obiektach Zelwerowicza 4 i 
Ćwiklińskiej 2d – tutaj zastosowano system klap oddymiających i drzwi 
przeciwpożarowych. 

 
Pytanie 9. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia  w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności dla szkód spowodowanych 
działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną 
obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego 
działania). 
 
W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla szkód 
spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, 
zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku 
celowego i świadomego działania) zgodnie z poniższym: 
 
Limit odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe 
użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie 
(w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania). 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu, ale wyraża zgodę 
na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy SIWZ. 
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Pytanie 10. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich 
ryzyk limitu odpowiedzialności dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed 
bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, 
kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie zgodnie z 
poniższym: 
 
Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim 
zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji 
ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
Pytanie 11. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich 
ryzyk limitu odpowiedzialności dla pośredniego działanie wyładowań atmosferycznych i 
zjawisk pochodnych zgodnie z poniższym: 
 
Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia dla pośredniego działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk 
pochodnych. 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 12. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia  w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności poniższych zapisów: 
 
„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 
 
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 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 13. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia  w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności poniższego mienia: 
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Magazyn zbożowy-spichlerz poz. W wykazie nr 39, adres Werynia k/Kolbuszowej, wartość 
9.500,00 PLN 
 
W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie z ubezpieczenia ww. obiektu 
prosimy o potwierdzenie, że nawet w przypadku akceptacji przez Wykonawcę kl. katastrofy 
budowlanej obiekt ten nie będzie objęty zakresem ubezpieczenia w ramach wymienionej 
wcześniej klauzuli. 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie mienia z ubezpieczenia. 
Jednocześnie wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: 
Nawet w przypadku akceptacji przez Wykonawcę kl. katastrofy budowlanej obiekt ten 
nie będzie objęty zakresem ubezpieczenia w ramach wymienionej wcześniej klauzuli. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem 
ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp. 
 
W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z 
zakresu ubezpieczenia. 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 15. W przypadku braku zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia dróg, 
mostów, wiaduktów i/ lub przepustów itp. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące 
informacje w odniesieniu do ww. mienia:  
a. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie całości wartości ww. mienia, 
b. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jaki limit odpowiedzialności w stosunku do tego 
mienia wnioskuje Zamawiający, 
c. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego SIWZ tj. ulic, dróg, mostów i 
wiaduktów z podaniem ich wartości /sumy ubezpieczenia  
d. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie to było objęte ochroną w 
poprzednim okresie ubezpieczenia,  
e. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie drogi są zgłoszone do ubezpieczenia, 
o jakiej nawierzchni, jaka jest ich długość.  
f. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację  w odniesieniu do dróg, mostów, 
wiaduktów ile jest takich budowli i jaka jest ich wartość dodatkowo:  
- kiedy zostały wybudowane, wyremontowane,  
- jaka jest ich konstrukcja,  
- czy były zagrożone powodzią w 2010r. i czy były w nich straty.  
g. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, 
których stan techniczny jest:  
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h. niezadowalający tzn. element budowli wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego 
funkcji pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont,  
i. awaryjny tzn. element budowli zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest 
bezpieczeństwo konstrukcji budowli.  
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SIWZ. 
Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 
Pytanie 16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu 
powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:  
a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, 
ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie 
szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.  
b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, 
chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie 
szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.  
c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w 
wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych 
przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.   
Odpowiedź: Zamawiający podaje odpowiedzi: 
a) Nie wystąpiły 
b) Nie dotyczy 
c) Nie poniesiono. 
 
Pytanie 17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie szkodowości i wskazanie 
przyczyny, przedmiotu, wysokości każdej szkody (w tym odmowy i rezerwy) za ostatnie 5 
lat.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedział czasowy podany w załączniku 
numer 7 do SIWZ jest wystarczający do oceny ryzyka. 
 
Pytanie 18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w 
SIWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia 
ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny 
szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich szkód. 
 
Pytanie 19. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są 
użytkowane, czy są jakieś pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak 
prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj. lokalizacja, przeznaczenie budynku, wartość, 
konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane budynków nieużytkowanych są w 
załączniku numer 7 do SIWZ. 
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Pytanie 20. W odniesieniu do budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji tzw. 
pustostanów prosimy o informację:  
a) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie w raz z ich wartością, 
b) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 
c) Jak często to mienie jest doglądane przez Zamawiającego? 
d) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone 
e) Prosimy  o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są 
przeznaczone do rozbiórki? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane budynków nieużytkowanych są w 
załączniku numer 7 do SIWZ. 
 
Pytanie 21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia 
poniższych zapisów w stosunku do mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy 
niż 30 dni, pustostanów:  
 
„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki: 
1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane 
oraz odłączone od źródeł zasilania, 
2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze 
nocnej, 
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne 
technicznie i gotowe do użycia, 
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, 
inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach 
wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C. 
5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie 
mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk: 
a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego; 
b) huraganu lub gradu; 
c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, 
lawiny, naporu śniegu; 
d) zalania; 
e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli; 
f) uderzenia pojazdu; 
g) dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego;” 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
Pytanie 22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem 
ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.  
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W innym przypadku prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wałów, budowli 
hydrotechnicznych, zbiorników retencyjnych, zapór itp. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 23. Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010 r zostały wykonane i jakie 
poniesiono nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych 
aktualnym zamówieniem.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występowały szkody powodziowe. 
 
Pytanie 24. Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje 
zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w 
jakiej wysokości , bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w 
przedmiotowym zakresie czy nie.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma zagrożenia osuwiskami. 
 
Pytanie 25. Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź 
modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym 
drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także 
elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania 
mrozu, zamarzania i/lub pękania, skutkiem graffitti, dewastacji itp.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rocznie jest kwota ok. 30 000 zł. Jest to kwota 
obejmująca szkody powstałe z wymienionych powyżej przyczyn, nie uwzględnia kwot 
wydatkowanych z tytułu konserwacji obiektów lub urządzeń. 
 
Pytanie 26. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie 
roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SIWZ powstałych po okresie 
zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.  
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 
 
Pytanie 27. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym: 
- 2.000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej oraz klauzuli ubezpieczenia aktów 
terroryzmu 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
Pytanie 28. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia 
franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z 
poniższym : 
- franszyza redukcyjna: 50,00 zł dla ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych 
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Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 29. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia 
franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z 
poniższym : 
- franszyza redukcyjna: 400,00 zł na pozostałe zdarzenia 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 30. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia w 
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej 
zgodnie z poniższym: 
- Sprzęt elektroniczny stacjonarny - franszyza redukcyjna: 300,00 zł 
- Sprzęt elektroniczny przenośny- franszyza redukcyjna: 300,00 zł oraz dla zdarzeń 
spowodowanych przez kradzież z włamaniem, rabunek oraz upuszczenie: 10% wartości 
szkody, nie mniej niż 300 zł na każde zdarzenie 
- dane, zewnętrzne nośniki danych i oprogramowanie - franszyza redukcyjna: 5% wartości 
szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie 
- zwiększone koszty działalności - franszyza redukcyjna:  
a) koszty proporcjonalne: 2 dni robocze,  
b) koszty nieproporcjonalne: 20% wartości szkody 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 31. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia 
franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z 
poniższym : 
- franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN dla szkód 
spowodowanych przez ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do obiektów 
drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 32. Zwracamy się z prośbą o informację jakie dokładnie prace są wykonywane w 
ramach adaptacji obiektów na potrzeby Wydziału Medycznego.  
Dodatkowo czy: 
a) Prace te wymagają pozwolenia na budowę? 
b) Czy prace te wiążą się z z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem 
pokrycia dachu? 
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c) Czy obiekty w których prowadzone są przedmiotowe prace posiadają ważne odbiory i 
pozwolenia na użytkowanie? 
Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje: 
a) Prace wymagały pozwolenia na budowę, 
b) Nie naruszały konstrukcji, 
c) Obiekty posiadają odbiory i pozwolenie na użytkowanie. 
Od października 2019 Wydział Medyczny nazywa się Kolegium Nauk Medycznych. 
 
Pytanie 33. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania 
zapisów SIWZ w zakresie definicji klauzuli automatycznego pokrycia: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 
zapisów:  
„Klauzula automatycznego pokrycia 
1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną 
ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w 
okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na 
Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu 
ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Ubezpieczyciela w 
terminie 14 dni po upływie odpowiednio 180 dni okresu ubezpieczenia oraz po zakończeniu 
okresu ubezpieczenia oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w wyznaczonym 
terminie. 
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela  w stosunku do mienia automatycznie 
ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 20% 
sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy 
ubezpieczenia jednak nie więcej niż 20.000 000,00 PLN. 
3.  Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit może być 
ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez Ubezpieczyciela  i za dopłatą 
dodatkowej składki pro rata za pozostały okres ubezpieczenia. 
4. Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi  wynikającej z 
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 14 dni po 
zakończeniu każdego kwartału, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji 
środków trwałych. 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 34. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania 
zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac 
budowlanych, remontowych i modernizacyjnych: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 
zapisów:  
„Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i 
modernizacyjnych 
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Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, 
remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają 
uzyskania pozwolenia na budowę,  na obiektach posiadających ważne odbiory i 
pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji. 
Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia. 
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek 
prowadzonych następujących prac: 
a) prac ziemnych, 
b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub 
konstrukcji dachu. 
Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek 
prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone 
mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i 
modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do 
pełnej wysokości sum ubezpieczenia.” 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 35. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania 
zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w 
wartości księgowej brutto: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 
zapisów:  
„Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto 
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 plus suma nadwyżkowa na pierwsze ryzyko. 
W ramach limitu całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji dla mienia w 
wartościach księgowych brutto. 
Limit: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wszystkie 
jednostki łącznie. 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 36. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów 
SIWZ w zakresie definicji Klauzuli rzeczoznawców i wprowadzenia poniższych zapisów: 
„Klauzula rzeczoznawców 
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Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 
Ubezpieczyciel pokryje niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione przez 
Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą 
ochroną,  koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione 
przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i 
rozmiaru szkody. 
Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.” 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
Pytanie 37. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów 
SIWZ w zakresie definicji Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu i wprowadzenia 
poniższych zapisów: 
„Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę, 
zniszczenie, lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku pożaru, 
wybuchu, uderzenia pojazdu lub upadku statku powietrznego, spowodowane w 
następstwie aktów terroryzmu oraz akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami, 
będącymi bezpośrednim następstwem aktu terroryzmu. 
Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu 
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego, 
transportu publicznego, podmiotów administracji publicznej zarówno rządowej jak i 
samorządowej itp. dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, 
religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 
Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Franszyza redukcyjna 2.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.” 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
Pytanie 38. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów 
SIWZ w zakresie definicji Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody i 
wprowadzenia poniższych zapisów: 
„Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity 
odpowiedzialności ustalone na pierwsze ryzyko lub na jedno i wszystkie zdarzenia 
uwzględnione w polisie zostaną wznowione do jednokrotnych wskazanych w polisie 
limitów odpowiedzialności z wyłączeniem możliwości odnowienia limitu określonego dla 
kradzieży zwykłej, infrastruktury drogowej i dewastacji oraz limitów wskazanych w 
klauzulach oraz z zastrzeżeniem, że każdy z limitów może zostać odtworzony 
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jednokrotnie w ciągu pojedynczego okresu ubezpieczenia trwającego 12 miesięcy. 
Rozliczenie dodatkowej składki na zasadzie „pro rata temporis” do końca okresu 
ubezpieczenia nastąpi w ciągu 14 dni od wypłaty odszkodowania.” 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
Pytanie 39. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów 
SIWZ w zakresie definicji Klauzuli przeniesienia mienia i wprowadzenia poniższych 
zapisów: 
„Klauzula przeniesienia mienia 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie 
zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego 
przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami. Zmiana lokalizacji 
danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem 
wewnętrznym. Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z 
ochrony ubezpieczeniowej.” 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
Pytanie 40. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów 
SIWZ w zakresie definicji Klauzuli szybkiej likwidacji szkód i wprowadzenia poniższych 
zapisów: 
„Klauzula szybkiej likwidacji szkód 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w 
mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których czas 
likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego i których 
szacowana całkowita wartość w dniu powstania nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, a 
wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na dwa dni robocze przypadające po dniu, 
w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w 
wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, 
Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności 
szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów 
naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie 
Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.” 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
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Pytanie 41. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania 
zapisów SIWZ w zakresie definicji klauzuli katastrofy budowlanej.  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 
zapisów:  
„Klauzula katastrofy budowlanej 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu 
budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego. 
Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 
- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do 
naprawy lub wymiany, 
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących 
funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji. 
Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 
- przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także 
znajdujące się w nich mienie 
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 
budowlanego 
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 
Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie 
jednostki łącznie. 
Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie 2.000,00 zł” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
Pytanie 42. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania 
zapisów SIWZ w zakresie definicji kradzieży zwykłej.  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 
zapisów:  
„Ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w 
miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający 
widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. 
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w 
mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że 
Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu 
wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego 
działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego 
pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym 
gospodarstwie domowym, 



  Strona 16 z 27                     
              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 

 

 

c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez 
zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 
d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 
Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie 
później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – 
powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności 
Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. 
Limit 15 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Franszyza redukcyjna: 500 zł w każdej szkodzie.” 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, ale nie wyraża 
zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 43. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów 
SIWZ w zakresie definicji ryzyka przepięć i wprowadzenia poniższych zapisów: 
„Ryzyko przepięć 
rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w wyniku przepięcia 
spowodowane zarówno pośrednim wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek 
innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn. Przez przepięcie należy rozumieć 
krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne 
napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w 
obwodach elektrycznych. 
W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem 
odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników 
przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). 
Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju 
wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach 
przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. 
Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
Pytanie 44. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów 
SIWZ w zakresie definicji ryzyka szkód elektrycznych i wprowadzenia poniższych zapisów: 
„Szkody elektryczne 
rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym 
w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek 
niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu 
napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w 
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fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności 
atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji odgromowych do 
urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarciu, przegrzaniu, 
okopceniu, uszkodzeniu izolacji. 
Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych: 
1) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed 
zawarciem umowy, 
2) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, 
eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta, 
3) w wyniku naturalnego zużycia, 
4) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w 
związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi 
5) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW, 
6) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno 
napowietrznych jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą 
mechanicznie i elektrycznie, 
7) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub 
dystrybutora, 
8) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających 
aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było 
przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru, 
9) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, 
wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, żarówkach, lampach oraz innych 
częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub 
okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania 
Jeżeli przepięcie jest spowodowane krótkotrwałymi przerwami w dostawie energii 
elektrycznej, to odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie w przypadku 
udokumentowania wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej zapisami z 
rejestratora ciągłości zasilania. 
Limit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł w każdej szkodzie.” 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, ale nie wyraża 
zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 45. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów 
SIWZ w zakresie definicji przerwy w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń 
chłodniczych i wprowadzenia poniższych zapisów: 
„Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych 
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu mienia na skutek jego 
rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące 
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bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody w ubezpieczonym urządzeniu 
(maszynie) chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę lub w ubezpieczonym 
urządzeniu (maszynie) chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu 
przeznaczonym do przechowywania mienia, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody związane z brakiem dostarczenia energii 
elektrycznej do urządzenia chłodniczego lub dostarczeniem energii o niewłaściwych  
parametrach. 
Poza wyłączeniami zgodnymi z OWU, Ubezpieczyciel nie odpowiada także za: 
1) wszelkie szkody w przechowywanych towarach wynikłe z kurczenia się, wad 
naturalnych lub zarażenia bakteriami i wirusami, naturalnego gnicia lub rozkładu, 
2) wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego przechowywania, uszkodzenia opakowań, 
niewystarczającej cyrkulacji powietrza, 
3) wszelkie szkody wynikłe z tymczasowych napraw maszyn chłodniczych, 
dokonywanych bez powiadomienia Ubezpieczyciela, 
4) zamierzonych lub planowanych przerw w dostarczeniu energii z sieci publicznej, 
5) przerw w dostarczeniu energii spowodowanych brakiem energii pierwotnej w 
elektrowni. 
Odpowiedzialność za szkody na mocy niniejszej klauzuli funkcjonuje pod warunkiem 
prowadzenia przez Ubezpieczającego systematycznego serwisu urządzeń chłodniczych. 
Franszyza czasowa: 2 h. 
Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł w każdej szkodzie 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, ale nie wyraża 
zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 46. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  modyfikacji treści 
klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zgodnie z poniższym: 
„Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan 
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się 
mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. Klauzula 
nie dotyczy gotówki, dla której zabezpieczenia zostały sprecyzowane w Zał. nr 2 do 
OWU mienia i utraty zysku.” 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 47. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie inwestycje Zamawiający 
planuje przeprowadzić i zgłosić do ubezpieczenia w okresie od 01.06.2020 do 31.12.2020 r.  
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Jednocześnie prosimy o przesłanie wykazu który będzie uwzględniał: jednostkową wartość 
każdej z inwestycji, opis co jest przedmiotem danej inwestycji, planowaną datę odbioru 
końcowego każdej z inwestycji, lokalizację pojedynczej inwestycji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie w obecnej sytuacji epidemiologicznej 
określić zakresu robót budowano- montażowych. 
 
Pytanie 48. Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie ma 
pokrywać szkód powstałych na skutek zapadania lub osuwania się ziemi, w związku z 
prowadzonymi robotami ziemnymi lub wynikłe ze spowodowanego działalnością człowieka 
oraz gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu 
ustawy Prawo geologiczne i górnicze.  
 
Jeżenie odpowiedź na powyższe nie będzie twierdząca prosimy o modyfikację SIWZ i 
wprowadzenie definicji dla ryzyk: zapadania się ziemi oraz osuwania się ziemi zgodnie z 
poniższym: 
 
Definicje: 
1) zapadanie się ziemi – niespowodowane działalnością ludzką obniżenie się terenu z 
powodu zawalenia się podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie; 
2) osuwanie się ziemi – ruchy ziemi na stokach, niespowodowane działalnością ludzką 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. 
 
2. W przypadku braku zgody na wprowadzenie zaproponowanych definicji zapadania się 
ziemi oraz osuwania się ziemi prosimy o informację jaka jest intencja Zamawiającego w 
zakresie odpowiedzialności z ww. ryzyk. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 49. Prosimy o informację czy w ryzyku dewastacji Limit 200 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem dla szkód  powstałych wskutek 
pomalowania w tym  graffiti w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia może zostać obniżony do poziomu: Limit 50 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem dla szkód  powstałych wskutek 
pomalowania w tym  graffiti w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 50. Czy w ryzyku przetężenia Limit: 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia może zostać obniżony do poziomu: Limit: 200 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 51. Czy w ryzyku szkody  elektryczne Limit: 1 000 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia  w okresie ubezpieczenia może zostać obniżony do poziomu: Limit: 200 000 zł na 
jedno  i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 44. 
 
Pytanie 52. Czy w rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia o przerwę w działaniu lub wadliwe 
działanie urządzeń chłodniczych, Franszyza czasowa: 1 h; Limit 100 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia może zostać zmienione na: Franszyza 
czasowa: 6 h; Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 45. 
 
Pytanie 53. Prosimy o wyłączenie Klauzula ewakuacji Na podstawie niniejszej klauzuli 
zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o koszty ewakuacji personelu, pacjentów oraz 
mienia (w tym sprzętu medycznego), bez względu na przyczynę – w szczególności 
spowodowane fałszywymi alarmami pod warunkiem,  że niebezpieczeństwo to będzie 
wydawało się realne. Pod pojęciem kosztów ewakuacji rozumie się poniesione i 
udokumentowane koszty, które są związane m.in. 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. 
Ubezpieczyciel pokrywa w/w koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona 
została na polecenie Dyrekcji podmiotu leczniczego lub właściwych służb m.in. Policji, 
Straży Pożarnej m.in.  Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 54. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia  w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności dla szkód spowodowanych 
działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną 
obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego 
działania). 
 
W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla szkód 
spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, 
zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku 
celowego i świadomego działania) zgodnie z poniższym: 
Limit odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe 
użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie 
(w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania). 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 9/ 
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Pytanie 55. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich 
ryzyk limitu odpowiedzialności dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed 
bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, 
kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie zgodnie                             
z poniższym: 
Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim 
zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji 
ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 10. 
 
Pytanie 56. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia  w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności poniższych zapisów: 
Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: Szkody w mieniu, które poprzez 
przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. 
Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.  
Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 57. W odniesieniu do budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji tzw. 
pustostanów prosimy o informację:  
a) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie w raz z ich wartością, 
b) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 
c) Jak często to mienie jest doglądane przez Zamawiającego? 
d) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone 
e) Prosimy  o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są 
przeznaczone do rozbiórki? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane budynków nieużytkowanych są w 
załączniku numer 7 do SIWZ. 
 
Pytanie 58. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia 
poniższych zapisów w stosunku do mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy 
niż 30 dni, pustostanów:  
„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki: 
1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane 
oraz odłączone od źródeł zasilania, 
2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze 
nocnej, 
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne 
technicznie i gotowe do użycia, 
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, 
inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach 
wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C. 
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5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie 
mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk: 
a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego; 
b) huraganu lub gradu; 
c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, 
lawiny, naporu śniegu; 
d) zalania; 
e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli; 
f) uderzenia pojazdu; 
g) dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego;” 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 21. 
 
Pytanie 59. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia                                      
w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym: 
2.000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej oraz klauzuli ubezpieczenia aktów 
terroryzmu. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 27. 
 
Pytanie 60. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia                                     
w ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk franszyzy 
redukcyjnej zgodnie z poniższym: 
- Sprzęt elektroniczny stacjonarny - franszyza redukcyjna: 300,00 zł 
- Sprzęt elektroniczny przenośny- franszyza redukcyjna: 300,00 zł oraz dla zdarzeń 
spowodowanych przez kradzież z włamaniem, rabunek oraz upuszczenie: 10% wartości 
szkody, nie mniej niż 300 zł na każde zdarzenie 
- dane, zewnętrzne nośniki danych i oprogramowanie - franszyza redukcyjna: 5% wartości 
szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie 
- zwiększone koszty działalności - franszyza redukcyjna:  
a) koszty proporcjonalne: 2 dni robocze,  
b) koszty nieproporcjonalne: 20% wartości szkody 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 30. 
 
Pytanie 61. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia 
franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z 
poniższym : 
- franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN dla szkód 
spowodowanych przez ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do obiektów 
drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 31. 
 
Pytanie 62. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania 
zapisów SIWZ w zakresie definicji klauzuli automatycznego pokrycia: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 
zapisów:  
„Klauzula automatycznego pokrycia 
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1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną 
ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w 
okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na 
Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu 
ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Ubezpieczyciela w 
terminie 14 dni po upływie odpowiednio 180 dni okresu ubezpieczenia oraz po zakończeniu 
okresu ubezpieczenia oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w wyznaczonym 
terminie. 
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie 
ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 20% 
sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy 
ubezpieczenia jednak nie więcej niż 20.000 000,00 PLN. 
3.  Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit może być 
ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez Ubezpieczyciela i za dopłatą 
dodatkowej składki pro rata za pozostały okres ubezpieczenia. 
4. Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi wynikającej z 
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 14 dni po 
zakończeniu każdego kwartału, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji 
środków trwałych. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 33. 
 
Pytanie 63. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów 
SIWZ w zakresie definicji Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody i 
wprowadzenia poniższych zapisów: 
„Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity 
odpowiedzialności ustalone na pierwsze ryzyko lub na jedno i wszystkie zdarzenia 
uwzględnione w polisie zostaną wznowione do jednokrotnych wskazanych w polisie 
limitów odpowiedzialności z wyłączeniem możliwości odnowienia limitu określonego dla 
kradzieży zwykłej, infrastruktury drogowej i dewastacji oraz limitów wskazanych w 
klauzulach oraz  z zastrzeżeniem, że każdy z limitów może zostać odtworzony jednokrotnie 
w ciągu pojedynczego okresu ubezpieczenia trwającego 12 miesięcy. Rozliczenie 
dodatkowej składki na zasadzie „pro rata temporis” do końca okresu ubezpieczenia nastąpi 
w ciągu 14 dni   od wypłaty odszkodowania.” 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 38. 
 
Pytanie 64. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów 
SIWZ w zakresie definicji Klauzuli przeniesienia mienia i wprowadzenia poniższych 
zapisów: 
„Klauzula przeniesienia mienia 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie 
zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego 
przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami. Zmiana lokalizacji 
danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem 
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wewnętrznym. Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony 
ubezpieczeniowej.” 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 39. 
 
Pytanie 65. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów 
SIWZ w zakresie definicji Klauzuli szybkiej likwidacji szkód i wprowadzenia poniższych 
zapisów: 
„Klauzula szybkiej likwidacji szkód 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód                    
w mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których czas 
likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego i których 
szacowana całkowita wartość w dniu powstania nie przekracza kwoty 5.000,00 zł,                             
a wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na dwa dni robocze przypadające                      
po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli                 
w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu 
ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres                        
i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych 
kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym 
fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej 
kradzieżą.” 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 40. 
 
Pytanie 66. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania 
zapisów SIWZ w zakresie definicji klauzuli katastrofy budowlanej.  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 
zapisów:  
„Klauzula katastrofy budowlanej 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe                      
w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu 
budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego. 
Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 
- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy 
lub wymiany, 
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących 
funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji. 
Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 
- przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także 
znajdujące się w nich mienie 
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 
budowlanego 
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 
Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie 
jednostki łącznie. 
Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie 2.000,00 zł” 
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Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 41. 
 
Pytanie 67. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania 
zapisów SIWZ w zakresie definicji kradzieży zwykłej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  
„Ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się                         
w miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający 
widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. 
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w 
mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że 
Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu 
wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego 
działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego 
pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym 
gospodarstwie domowym, 
c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez 
zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 
d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 
Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie 
później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie                    
o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem 
okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. 
Limit 15 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Franszyza redukcyjna: 500 zł w każdej szkodzie.” 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 42. 
 
Pytanie 68. Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie ma 
pokrywać szkód powstałych na skutek zapadania lub osuwania się ziemi, w związku z 
prowadzonymi robotami ziemnymi lub wynikłe ze spowodowanego działalnością człowieka 
oraz gdy  są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu 
ustawy Prawo geologiczne i górnicze.  
Jeżenie odpowiedź na powyższe nie będzie twierdząca prosimy o modyfikację SIWZ  i 
wprowadzenie definicji dla ryzyk: zapadania się ziemi oraz osuwania się ziemi zgodnie  z 
poniższym: 
Definicje: 
1) zapadanie się ziemi – niespowodowane działalnością ludzką obniżenie się terenu  z 
powodu zawalenia się podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie; 
2) osuwanie się ziemi – ruchy ziemi na stokach, niespowodowane działalnością ludzką 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 48. 
 



  Strona 26 z 27                     
              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 69. PML: najdroższym budynkiem jest Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu 
Wiedzy Technologiczno- Przyrodniczej przy ul. Pigonia 1. Poniżej wartości: Wartość budynku  
82.037.757,01 zł Wartość wyposażenia 136.356.936,02 zł Razem 218.394.693,03 zł. 
Prosimy o informację czy budynki na przedmiotowej lokalizacji posiadają wydzielone strefy 
pożarowe bez możliwości przeniesienia ognia miedzy budynkami ? 
Jednocześnie prosimy o informację o łączną wartość budynków z wyposażeniem na 
przedmiotowej lokalizacji. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że to jest jeden budynek. Wartość podana 
powyżej. 
 
Pytanie 70. Wnioskujemy o przesunięcie terminu złożenia oferty do przetargu na dzień 
02.07.2020 r. do godz. 13 00. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 1. 
 
ZMIANY DO SIWZ: 
 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 30.06.2020 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 13:15. 
3. Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 
składania ofert. 
4. Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu 
do składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie 
„Zmiana” lub „Wycofanie”. 
5. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone do nadawcy bez ich otwierania 
6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 
8. W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej 
powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
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9. Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. 
najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Agnieszka Jagiełło 


