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Wrocław, 26.06.2020 r. 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala 

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 105/2020/N/Międzyrzecz 

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 
kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane 
przez wykonawców: 

DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ 

1. Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 10.07.2020 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia na 
01.01.2021 do 31.12.2022? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

3. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wnioskujemy o 
wprowadzenie do projektu umowy klauzuli wypowiedzenia w treści: 

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z 

zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego 

lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 % 

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych 

rezerw na odszkodowania, odpowiednio: 

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

tego okresu ubezpieczenia 

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

okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia. 

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się : 

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy; 

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

ubezpieczenia. 
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-  Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka 

przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

4. Prosimy o wykreślenie zapisów mówiących o tym, że jeżeli w ogólnych warunkach 
ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres 
ubezpieczeń jest szerszy od wskazanego w SIWZ to automatycznie zostają włączone do 
ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. W przypadku braku zgody na powyższe 
obowiązują minimalne wymogi dotyczące zakresu ubezpieczeń zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

5. Działając w imieniu i  na rzecz Wykonawcy respektując uchwaloną w dniu 2 marca 

2020 r. ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „Specustawa”), jak również dbając o 

bezpieczeństwo i zdrowie pracowników PZU jak również ich rodzin, zwracamy się z 

prośbą o umożliwienie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, 

przekazania odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie, jak również złożenie oferty w 

formie elektronicznej, za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego platformy 

elektronicznej – np. ePUAP, Marketplanet. 

Ważąc na wprowadzone specustawą zagrożenie epidemiologiczne, priorytetem PZU jak i 
innych podmiotów działających na terenie RP,  jest minimalizowanie ryzyka zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2, co w przypadku przygotowania oferty w sposób wymagany w 
ogłoszeniu jest utrudnione, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chcąc 
zapewnić ciągłość świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, proponujemy zastosowanie 
dostępnych rozwiązań elektronicznych, które są obligatoryjnie stosowane przez 
Zamawiających z sektora administracji publicznej, w postępowaniach, których 
równowartość przekracza kwotę 139 000 EUR na podstawie Ustawy prawo zamówień 
publicznych.  

Rozwiązaniem, które odpowiednio zabezpieczałoby interesy Zamawiających czy stron 
postępowania, które jednocześnie jest stosowane w postępowaniach powyżej progów, byłby 
kwalifikowany podpis elektroniczny, którego stosowanie jest równoważne z podpisem 
odręcznym.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający daje możliwość złożenia oferty w formie 

elektronicznej poprzez platformę zakupową MarketPlanet. 
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UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW 
UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEZY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ 
RYZYKA DEWASTACJI 
UBEZPIECZENIE SPRZETU ELEKTRONICZNEGO W WSYSTEMIE 
WSZYSTKICH RYZYK 

Pytanie nr 1 
Prosimy o informację czy w miejscu ubezpieczenia od roku 1997 włącznie, wystąpiły 
szkody wyrządzone przez powódź lub podtopienia i jakiej były wielkości 
Odpowiedź:  Zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 2 
Czy w ramach lokalizacji zgłaszanych do ubezpieczenia znajdują się obiekty nieogrzewane lub 
wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie. 
Odpowiedź: Nie. 

Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści 
Z: Ponadto zakład ubezpieczeń w granicach sumy ubezpieczenia poszczególnych składników 
mienia zgłoszonych do ubezpieczenia pokrywa celowe koszty związane z zabezpieczeniem 
ubezpieczanego mienia przed szkodą oraz powstałe w związku z ratowaniem mienia w razie 
bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia objętego ochroną 
ubezpieczeniową. 

NA: W razie zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, zakład 
ubezpieczeń pokrywa w granicach sum ubezpieczenia poniesione przez Ubezpieczonego 
koszty wynikłe z zastosowania celowych środków, powstałe w związku z ratowaniem 
przedmiotu ubezpieczenia, oraz zapobieżeniem szkodzie lub zmniejszeniem jej rozmiarów, 
chociażby owe środki okazały się bezskuteczne. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 
Prosimy podać informacje: 

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: 

� przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu 
budowlanego oraz jego otoczenia; 

� sprzętu przeciwpożarowego; 
� instalacji elektrycznej i odgromowej; 
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� instalacji gazowej; 
� przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 
� instalacji gazów medycznych; 
� instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 
� instalacji ciśnieniowych; 
� urządzeń dźwigowych. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania franszyzy integralnej i redukcyjnej w 
wysokości 500 zł w ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych żywiołów? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie treści klauzuli automatycznego pokrycia, 
poprzez wprowadzenie zaznaczonego niżej zapisu: 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 
co następuje:  
1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, 
maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny 
stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich 
wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;  
2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod 
warunkiem poinformowania towarzystwa w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca 
kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu 
poprzedzającym;  
3) odpowiedzialność towarzystwa z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego 
limitu odpowiedzialności towarzystwa w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia 
na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;  
4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji 
zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, 
na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadził limit dla klauzuli 
opublikowanymi dnia 24.06.2020 r. odpowiedziami na pytania do SIWZ. 

Pytanie nr 7 dotyczące klauzuli dewastacji
Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie z treści klauzuli ryzyka zarysowania? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie nr 8 dotyczące klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu 
danych do SIWZ 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli w wysokości 500 000,00 
zł lub 20% aktualnie deklarowanej sumy ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 9 dotyczące klauzuli zniesienia zasady proporcji 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie treści klauzuli poprzez dodanie 
poniższego zapisu: „nie dotyczy przypadku, w którym występuje niezgodność między podaną 
do ubezpieczenia wartością  danego przedmiotu  a jego wartością znajdującą się w ewidencji 
księgowej”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 10 dotyczące klauzul zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 
przeciwkradzieżowych 
Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych 
zapisu o treści: „pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwości wprowadzenie franszyzy redukcyjne w ubezpieczeniu 
sprzętu elektronicznego w wysokości: 
dla sprzętu elektronicznego przenośnego – 5% nie mniej niż 500,00 PLN 
dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego – 300,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 12 dotyczące klauzuli Rzeczoznawców 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli na:
Klauzula wynagrodzenia ekspertów 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą 
dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje: 
1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany 
jest ubezpieczony, jeżeli:  
a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona 
została szkoda objęta odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń z tytułu której zakład 
ubezpieczeń wypłacił odszkodowanie oraz 
b)  konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez zakład ubezpieczeń; 

2) odpowiedzialność zakład ubezpieczeń, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z 
uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie 
świadczenia tych usług; 

3) odpowiedzialność zakład ubezpieczeń z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

4) limit odpowiedzialności oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 13  dotyczące klauzuli szybkiej likwidacji szkód
Czy Zamawiający wraża zgodę na zmianę treści klauzuli? 
Z: 
Klauzula szybkiej likwidacji szkód 
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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, wyznaczy 
termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający 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. 

Na: 
KLAUZULA BEZZWŁOCZNEJ NAPRAWY SZKODY 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w 
przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości 
produkcji lub świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania 
napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne 
działające na jego zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami 
wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający lub Ubezpieczony 
zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi  dokumentacji 
zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji ubezpieczycielowi elementów 
uszkodzonych podlegających wymianie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 14 

Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli samolikwidacji małych szkód na: 
Klauzula likwidacji drobnych szkód 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 
co następuje: 
1) w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza kwoty określonej w umowie 
ubezpieczenia na dzień jej powstania, ubezpieczony ma prawo do samodzielnego dokonania 
naprawy, remontu lub odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody pod warunkiem 
przygotowania dokumentacji szkodowej poprzez sporządzenie: 
a) pisemnego protokołu zawierającego: 
- datę sporządzenia, 
             - skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół, 
- datę wystąpienia szkody, 
- miejsce powstania szkody, 
- krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny powstania szkody i jej 
zakresu, 
b) wykazu uszkodzonego mienia uwzględniającego podstawowe parametry techniczne tego 
mienia, 
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c) kosztorysu szkody (szacunkowej wartości szkody), 
d) dokumentacji fotograficznej 
oraz podanie danych osobowych sprawcy szkody w przypadku zidentyfikowania takiej osoby, 
a także uzyskanie w miarę możliwości podpisu tej osoby w protokole, o którym mowa w pkt 1; 
2) po dokonaniu naprawy, remontu lub odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody i w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia mienia, 
ubezpieczony dostarczy do zakład ubezpieczeń na niżej podany adres oprócz dokumentów 
określonych w pkt 1, następujące dokumenty dodatkowe: 
a)   protokół zakresu uszkodzeń zwierający wykaz uszkodzeń, sporządzony podczas naprawy, 
remontu lub odtworzenia np. przez punkt naprawczy, 
b)  faktury naprawy, remontu lub zakupu; w przypadku naprawy lub remontu wykonanej przez 
firmę zewnętrzną – fakturę wraz z kosztorysem naprawy lub remontu; w przypadku naprawy 
lub remontu wykonanego przez ubezpieczonego – kosztorys naprawy lub remontu; w 
kosztorysie należy uwzględnić podatek VAT tylko odnośnie wykorzystanych części lub 
materiałów, 
c)   w przypadku braku decyzji o naprawie, remoncie lub odtworzeniu uszkodzonego mienia 
dokument potwierdzający likwidację środka trwałego, a dla niskocennych składników majątku 
oświadczenie, że przedmiot szkody nie będzie naprawiany; 
d)   kopię zgłoszenia na Policję w przypadku szkód powstałych w okolicznościach 
wskazujących na popełnienie przestępstwa; 
e) dokumentację fotograficzną naprawy, remontu lub odtworzenia; 

do zgłoszenia szkody dokonanego przez stronę ………………. Na  końcu zgłoszenia szkody 
w okienku UWAGI DO POWYŻSZEGO ZGŁOSZENIA należy wpisać: „Zgodnie z zapisami 
w polisie nr ……….. szkoda będzie likwidowana w ramach SAMOLIKWIDACJI (bez 
oględzin)”; 

3) na etapie likwidacji szkody zakład ubezpieczeń może zażądać innych dokumentów 
niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody lub ustalenia wysokości szkody; 
4) w uzasadnionych przypadkach ubezpieczony dostarczy na wniosek zakładu ubezpieczeń 
postanowienie Prokuratury o sposobie zakończenia postępowania przygotowawczego; 
5) wszelka korespondencja wysyłana do zakładu ubezpieczeń powinna być kierowana drogą 
mailową na adres kontakt@.........l z podaniem w tytule nr szkody (PL…………). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 15 

Czy zamawiający dopuszcza  zmianę treści klauzuli szkód powstałych w wyniku prac 
budowlanych, remontowych i modernizacyjnych na: 

Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 
co następuje:  
1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu 
powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu 
ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace 
te:  
a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na 
budowę,  
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b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub 
konstrukcji dachu;  
2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są 
szkody powstałe wskutek: 
a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych 
prac remontowo-budowlanych, 
b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania 
wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,  
c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem, 
d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, 
e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu 
budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości 
obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej; 
3) zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z 
prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:  
a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do 
limitu odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia, który obowiązuje na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; limit ten 
powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich 
wykonania, 
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów; 
4) wysokość limitu odpowiedzialności zakład ubezpieczeń, o którym mowa w pkt 3 lit. a, 
deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w 
okresie ubezpieczenia – 500.000,00 PLN; limit odpowiedzialności zakład ubezpieczeń ulega 
pomniejszeniu o kwotę  każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu 
ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą zakładu 
ubezpieczeń uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit 
stanowi granicę odpowiedzialności zakład ubezpieczeń od dnia następnego po zapłacie 
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 16 

W odniesieniu do klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o 
zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości  1 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 17 

Prosimy o podanie informacji jakie prace budowlane, montażowe, jakie inwestycje są 
przewidywane w trakcie okresu ubezpieczenia wraz z podaniem ich wartości. 

Odpowiedź: Zamawiający udzielił szczegółowych odpowiedzi na tożsame pytanie, w 
opublikowanych dnia 24.06.2020 r. odpowiedziach na pytania do SIWZ. 
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Pytanie nr 18 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli szkód 
elektrycznych w wysokości 1 000,00 PLN? W przypadku gdy zaproponowana wysokość 
franszyzy jest niedopuszczalna, prosimy o zaproponowanie innej dopuszczalnej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 19 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli 
przepięć w wysokości 5% szkody? W przypadku gdy zaproponowana wysokość franszyzy 
jest niedopuszczalna, prosimy o zaproponowanie innej dopuszczalnej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 20 

Prosimy o włączenie klauzuli:
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek 
klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada 
za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, 
usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie 
wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym 
charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym 
dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody 
następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę 
możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem 
zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, 
niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie 
lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 
Przy czym za:  
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do 
komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i 
elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie 
sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i 
manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź 
kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, 
programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci 
komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby 
czasowe i logiczne”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z 
TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALANOŚCII POSIADANEGO MIENIA 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla pokrycia szkód wyrządzonych pracownikom powstałych 
w związku z wypadkiem przy pracy, miała zastosowanie następująca klauzula: 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom 
ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy. 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za 
zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, 
wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego 
ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na 
podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

Pytanie nr 1 

Prosimy o zgodę na zmianę treści „Klauzuli rzeczoznawców” na : 
Klauzula rzeczoznawców: 
Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku 
wystąpienia konieczności (w przypadku  braku możliwości ustalenia zakresu szkody/wysokości 
odszkodowania przez rzeczoznawcę Ubezpieczyciela) powołania biegłego bądź niezależnego 
rzeczoznawcy, Ubezpieczyciel wystąpi ze stosownym zleceniem i pokryje jego koszty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 2 

Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w treści  
2. Ubezpieczenie Auto Casco  
Wymagane warunki obligatoryjne: 
- wykupiona amortyzacja „nie dotyczy ogumienia i części układu wydechowego”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Marek Kopecki 


