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Wrocław, 17.11.2020r. 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  

SP ZOZ „LEŚNA USTROŃ” w Tucznie 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ   

NR 231/2020/N/Tuczno 

 

Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „LEŚNA 

USTROŃ” w Tucznie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska 

Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz 

informuje o następujących zmianach w SIWZ: 

 

 

Pytanie 1 

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie 

zapisu:  

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do 

limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania 

umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w 

okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 2  

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 

wysokości   5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub 

innego akceptowanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 3 

Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?  

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 4 

Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat. 

Odpowiedź: Nie. 
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Pytanie 5 

Czy były szkody z  podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.  w miejscu 

ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat. 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 6 

Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, 

jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość. 

Odpowiedź: Zamawiający planuje: remont dachu i termomodernizacja budynku 

głównego, wartość 3 000 000zł. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje 

budowlane, remontowe, prace modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, 

czy jest tam prowadzona działalność ? 

Odpowiedź: TAK – trwa montaż systemu oświetlenia awaryjnego i systemu 

sygnalizacji pożarowej w budynku głównym. Teren prac nie jest wyłączony z 

użytkowania. 

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający w okresie 2021-2023 / w ciągu 3 najbliższych lat zamierza dokonać 

remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę 

podać których. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie powyżej. 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2023 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? 

Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 10 

Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane do ubezpieczenia elementy sieci teletechnicznych i 

kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od 

ubezpieczonych budynków.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 11 

Prosimy o wprowadzenie Klauzuli szybkiej likwidacji szkód w brzmieniu: 

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, 

których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, 

wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po 

dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może 

nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. 

Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu 

ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i 



  Strona 3 z 15                     

              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 

 

 

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: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 12 

Prosimy o podanie PML  

Odpowiedź: Budynek główny wraz z sprzętem medycznym i niemedycznym oraz ze 

środkami obrotowymi. Wszystkie możliwe dane zostały wykazane w SIWZ. 

 

Pytanie 13 

Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest 

ich ilość i wartość najdroższej z nich z uwzględnieniem sprzętu znajdującego się w 

pomieszczeniach.  

Odpowiedź: Tak ( klatki schodowe A i B). 

 

Pytanie 14 

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł w dodatkowym rozszerzeniu o 

szkody w lampach w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 15 

Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści 

,,Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i 

laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.  

Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i 

medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.  

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach 

rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i 

medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość 

odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych 

zasad. 

Odszkodowania za szkody powstałe:  

1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z 

zasadami poniżej: 

sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego 

samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od 

daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej 

2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia 

urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:  

 

Tabela deprecjacji ze skalą: 
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OPIS LAMPY 

redukcja odszkodowania 

po okresie 

użytkowania 

miesięcznie 

o 

a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe 

(w sprzęcie niemedycznym) 
6 miesięcy 5,50% 

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,50% 

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 

fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany) 
12 miesięcy 3,00% 

b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 

(sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach 

lub radiologicznych (tomografia 

komputerowa patrz b) 

12 miesięcy 3,00% 

Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,00% 

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 

fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę) 
12 miesięcy 3,00% 

Termokatodowe lampy elektronowe 

gazowane (sprzęt medyczny) 
12 miesięcy 3,00% 

Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) 12 miesięcy 3,00% 

Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości 

(sprzęt niemedyczny) 
18 miesięcy 2,50% 

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 

(sprzęt medyczny) do radiologii częściowej 

(tomografia komputerowa: patrz b) 
24 miesiące 2,00% 

Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny) 24 miesiące 2,00% 

Lampy pamięciowe 24 miesiące 2,00% 

Lampy fotopowielające 24 miesiące 2,00% 

d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,50% 

Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie 

(tomografia komputerowa patrz: b) 
24 miesiące 1,50% 

Rentgenowskie lampy powiększające 24 miesiące 1,50% 

Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne 

(sprzęt medyczny) 
24 miesiące 1,50% 

Lampy z akceleracją liniową 24 miesiące 1,50% 

   

 

 

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje 

ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli. 

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp 

płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę 

procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru: 
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P x 100   

PG x X x Y 

gdzie: 

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem 

danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed 

wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia 

oparte są warunki gwarancji producenta, 

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w 

liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji, 

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla 

lamp danego rodzaju: 

        1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1, 

        2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy 

do                      zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75, 

        3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,  

Y= współczynnik likwidacyjny, 

        1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2, 

        2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 16 

Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe (oprócz leków, krwi i 

osocza)  są przechowywane w urządzeniach chłodniczych. Prosimy również o podanie 

wartości przechowywanej krwi i osocza. 

Odpowiedź: Środki obrotowe to art. spożywcze, art. medyczne. Nie została wykazana 

wartość krwi i osocza. 

 

Pytanie 17 

Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach 

topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach 

przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 18 

Prosimy o potwierdzenie, że: 

a) jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 

odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że 

Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ, 

b) w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały OWU wraz 

klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i 

dołączone do Umowy Ubezpieczenia oraz zapisy Kodeksu Cywilnego, 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 19 

Prosimy o rozważenie przesunięcia terminu złożenia oferty na dzień 20.11.br. lub 

późniejszy. 

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą do SIWZ z dnia 17.11.2020r. 

Pytanie 20 

Prosimy o rozważenie możliwości złożenia ofert przetargowych w formie elektronicznej, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 21 

Wnosimy o wyłączenie ryzyk odpowiedzialności cywilnej do odrębnego Pakietu / Zadania, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 22 

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich 

ubezpieczeń wnioskowanych w SIWZ i w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku 

istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie, 

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia był tożsamy. 

Pytanie 23 

Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 

lat? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią powyżej. 

Pytanie 24 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmował 

szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 

administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z 

prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem 

odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem oraz, ze do ubezpieczenia mienia nie 

zgłoszono wysypiska, sortowni odpadów, składowiska odpadów, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 25 

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie 

stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, wnosimy o wskazanie budynków nie 

posiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 26 

Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane: 

− są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,  

− są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu 

występującego zagrożenia,  

− są wraz ze związanymi z nimi instalacjami (np.: instalacje elektryczne, gazowe, 

wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzeniami technicznymi 

poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom 

konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach 

technicznych oraz według wskazań producenta, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 27 

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków, budowli, lokalu zgłoszonego do 

ubezpieczenia  mienia o następujące dane: 

 rok budowy 

 rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian 

 rodzaj pokrycia dachu 

 określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, 

dostateczny, zły, awaryjny 

 informacji o zastosowanych zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,  

 określenie czy obiekt jest użytkowany oraz czy podlega nadzorowi konserwatora 

zabytków, 

Odpowiedź: Wszystkie możliwe dane zostały wykazane w SIWZ. 
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Pytanie 28 

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości 

rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 29 

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze 

wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem 

przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja 

centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja 

wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu), 

Odpowiedź: Wszystkie możliwe dane zostały wykazane w SIWZ. 

Pytanie 30 

Wykaz Wspólnot Mieszkaniowych nie precyzuje w oparciu o jaką powierzchnię została 

ustalona suma ubezpieczenia (np. powierzchnia zabudowy, użytkowa, powierzchnię 

całkowitą, czy tylko powierzchnia użytkowa należąca do części wspólnej - bez powierzchni 

mieszkalnej należącej do poszczególnych właścicieli lokali mieszkalnych). Prosimy o 

doprecyzowanie – jaka powierzchnia była podstawą do ustalania sumy ubezpieczenia 

budynków i budowli  

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy danego postępowania przetargowego. 

Pytanie 31 

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej 

lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji, 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie powyżej. 

Pytanie 32 

Prosimy o potwierdzenie wyłączenia z zakresu ubezpieczenia szkód w kolektorach 

słonecznych (solarach) lub instalacji fotowoltaicznej, znajdujących się na budynkach i 

budowlach oraz w innych instalacjach i urządzeniach znajdujących się na zewnątrz 

budynków, 

Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający nie posiada kolektorów słonecznych (solary) 

lub instalacji fotowoltaicznej. 



  Strona 9 z 15                     

              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 33 

W przypadku braku potwierdzenia powyższego – prosimy o wskazanie lokalizacji, wartości 

i sposobu zabezpieczenia kolektorów słonecznych (solarów) i instalacji fotowoltaicznej 

zgłoszonej do ubezpieczenia, 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada kolektorów słonecznych (solary) lub instalacji 

fotowoltaicznej. 

Pytanie 34 

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do 

rozbiórki, wyburzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 35 

Czy o ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

 obiekty nieużytkowane / wyłączone z eksploatacji, 

 pustostany 

 budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 36 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie ww. mienia z obiektów 

podlegających ubezpieczeniu, 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

Pytanie 37 

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wskazanie lokalizacji, jednostkowych 

sum ubezpieczenia obiektów wskazanych w punkcie poprzednim, a także odpowiedzi na 

poniższe pytania lub udostępnienie niżej wskazanych dokumentów:  

 wykaz budynków nieużytkowanych zawierający takie informacje jak: adres, wartość, 

rok budowy, przeznaczenie, konstrukcja, stan techniczny 

 dokumentacja fotograficzna poszczególnych obiektów, 

 czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? jeśli tak – w jaki sposób?  

 czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ? 

 czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ? 
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 czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów 

znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ? 

 od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ? 

 czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak 

prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia, 

 czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ 

wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach, 

 

oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 

500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w 

limitu proszę o określenie maksymalnego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego, 

 

Odpowiedź: Wszystkie możliwe dane zostały wykazane w SIWZ. 

Pytanie 38 

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu 

ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych 

zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia 

szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie 

terenu, odcięcie wszelkich mediów) oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. 

mienia np. w wysokości 100 000,00 PLN,, 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

Pytanie 39 

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w 

okresie ostatnich 20 lat wystąpiły lokalne podtopienia i /lub szkody z tytułu podniesienia się 

wód gruntowych?  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie powyżej. 

Pytanie 40 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie wysokości  wypłaconych 

odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia i 

wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. ryzyk np. w wysokości 1 000 000,00 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 41 

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy w odniesieniu do składników infrastruktury 

drogowej i wodociągowej np. franszyzy integralnej 200,00 PLN lub innej akceptowalnej 

przez Zamawiającego, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 42 

Zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i 

drzwiową – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka np. w wysokości 

100 000,00 PLN w okresie rocznym, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 43 

Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach – prosimy o wyłączenie z zakresu 

ubezpieczenia instalacji/urządzeń znajdujących się w odległości większej niż 300 m poza 

miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 44 

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że ustalony w klauzuli 

limit 20% dotyczy pierwotnych sum ubezpieczenia przedmiotów ubezpieczonych w 

systemie sum stałych. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie powyżej. 

Pytanie 45 

Klauzula wartości mienia – prosimy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych w 

przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk i 

ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 46 

Klauzula obiegu dokumentów – wnosimy o określenie terminów wskazanych w klauzuli w 

dniach roboczych, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 



  Strona 12 z 15                     

              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 47 

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela będzie suma ubezpieczenia określona dla przedmiotu szkody, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 48 

Klauzula zwiększonych kosztów działalności – wnosimy o wprowadzenie franszyzy 

redukcyjnej w wysokości np. 3 dni roboczych, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 49 

Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne- 

wnosimy o zmianę limitu klauzuli na „do 20 % wysokości szkody, nie więcej niż 20 000 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 50 

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego 

klauzuli do RP i wprowadzenie w treści klauzuli obostrzenia o konieczności zastosowania w 

nowym miejscu minimalnych zabezpieczeń zgodnych z przepisami prawa. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 51 

Klauzula składowania – prosimy o rozważenie wprowadzenia w klauzuli konieczności 

przechowywania mienia na podeście min. 10 cm w przypadku pomieszczeń znajdujących się 

poniżej poziomu gruntu, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 52 

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i Klauzula zabezpieczeń 

przeciwkradzieżowych – prosimy o dopisanie zastrzeżenia „o ile zastosowane 

zabezpieczenia spełniają minimalne wymogi przepisów prawa oraz były sprawne w 

momencie szkody ” 



  Strona 13 z 15                     

              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 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 53 

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o ograniczenie zapisów klauzuli poprzez 

wprowadzenie zapisu „pod warunkiem, że nowa lokalizacja jest przystosowana do 

przechowywania  / zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia i posiada zabezpieczenia 

spełniające normy przepisów prawa” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 54 

Klauzula szybkiej likwidacji – wnosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu 

odpowiedzialności dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli np. 10 000,00 PLN, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 55 

Klauzula transportowa – wnosimy o dodanie następujących wyłączeń w treści klauzuli: 

 

1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek 

następujących zdarzeń losowych: 

1) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku 

powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie 

ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk 

ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli; 

2) wypadek, jakiemu uległ środek transportu, 

3) rabunek, 

4) kradzież mienia wraz ze środkiem transportu, 

5) kradzież z włamaniem. 

2. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem 

transportu lub kradzieży z włamaniem Ubezpieczyciel  ponosi odpowiedzialność 

tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i 

pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i 

oświetlonym w porze nocnej  
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3. Za początek transportu  uważa się moment rozpoczęcia załadunku 

ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu – moment zakończenia 

wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych 

wskazanych w pkt. 1 mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia 

są objęte  ubezpieczeniem. 

4. Ubezpiecyciel jest wolny od odpowiedzialności za  szkody: 

1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, 

opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź 

jego braku , jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad 

dopuszczalną ładowność; 

2) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub użycia 

pozostawania pod wpływem środka odurzającego osoby kierującej 

środkiem transportu lub użycia  przez tę osobę środków farmaceutycznych 

lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami; 

3) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;  

4) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do 

specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia; 

5) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku 

wagi, ilości lub objętości; 

6) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w 

obrębie tej samej nieruchomości (posesji) 

7) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia 

ładunku w pojeździe 

5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za  transport: 

1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki 

2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z wyłączeniem punku 4.6). Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 56 

Klauzula katastrofy budowlanej- prosimy o rozszerzenie treści klauzuli o wyłączenia 

odpowiedzialności jak niżej: 
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Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie 

budowlanym, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie 

urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji. 

 

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 

− których wiek przekracza 50 lat , 

− nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 

budowlanego, 

− tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

− użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z wyłączeniem zapisu „Niniejsza klauzula nie 

obejmuje szkód w obiektach: − których wiek przekracza 50 lat”. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 57 

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia oraz 

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia– 

prosimy o rozważenie wprowadzenia limitu kwotowego dla kosztów objętych ww. 

klauzulami np. w wysokości 100 000,00 PLN w okresie rocznym (lub inny, akceptowalny 

przez Zamawiającego) 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę limit 100 000 zł dotyczy każdej klauzuli 

osobno. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

Pytanie 58 

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyny szkody – wnosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli np. 50 000,00 PLN. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Robert Gostyński 

 


