
  Strona 1 z 31                     

              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 

 

 

Wrocław, 19.11.2020 r. 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia  Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Krakowie 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 DO SIWZ  NR 237/2020/N/KRAKÓW 

 

Działając w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi 

na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:  

 
I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W  OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 

WARUNKI UBEZPIECZENIA  

 

 

1. Prosimy  o  rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania 

ofert do dnia 27.11.2020 r. 

Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi  odpowiedziami   w dokumencie ODPOWIEDZI NA 

PYTANIA NR 1 DO SIWZ  NR 237/2020/N/KRAKÓW 

 

II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

 

1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest 

uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych (np. ogień/pożar, 

eksplozja/wybuch), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera. 

  Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ - 

uzupełnienie danych w odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej: 

 Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 

ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk 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.); 
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c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.). 

 Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych 

wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,  związanych z możliwością 

wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr  138 poz. 

931). 

 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. 

 Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają 

regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, 

wykonywanym przez uprawnione podmioty. 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 gazów medycznych; 

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

h) instalacji ciśnieniowych; 

i) urządzeń dźwigowych.  

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ NR 237/2020/N/KRAKÓW 

 

3) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie wartości najdroższej lokalizacji wraz ze 

znajdującym się w niej mieniem. 

Odpowiedź; Zamawiający informuje, iż lokalizacja o najwyższej wartości znajduje się 

w Krakowie przy ul. Głowackiego 56. Zamawiający nie jest w stanie określić łącznej 

wartości ww. lokalizacji. 

 

4) W odniesieniu do wszystkich lokalizacji Klienta prosimy o informację czy Klient 

posiada jakiekolwiek budynki o konstrukcji drewnianej lub budynków, których ściany 

lub dach są wykonane z płyt warstwowych z wypełnieniem z pianki poliuretanowej lub 

styropianu, jeżeli tak to prosimy  o podanie dodatkowych informacji do oceny ryzyka 

zgodnie z poniższym: 

 Przeznaczenie budynku 

 Suma ubezpieczenia budynku 

 Suma ubezpieczenia wyposażenia 

 Zabezpieczenia przeciwpożarowe 

 Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe 

 Czy budynek jest użytkowany 
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 Czy elementy drewniane były impregnowane (proszę o podanie daty oraz 

rodzaju zastosowanego impregnatu)  

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ NR 237/2020/N/KRAKÓW 

 

5) W odniesieniu do wszystkich lokalizacji Klienta prosimy o podanie dodatkowych 

informacji do oceny ryzyka zgodnie z poniższym: 

 konstrukcji budynku 

 konstrukcji dachu oraz rodzaju pokrycia 

 Zabezpieczenia przeciwpożarowe 

 Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe 

 Czy budynek jest użytkowany 

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ NR 237/2020/N/KRAKÓW 

 

6) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy Klient wynajmuje budynki, 

jeżeli tak to proszę o informację jaki charakter działalności jest prowadzony przez 

najemców w wynajętych budynkach? 

Odpowiedź:  

budynek nr 1 – Jest to budynek administracyjno-biurowy, stanowi siedzibę Zarządu 

Dróg Wojewódzkich. Część parteru jest wynajmowana, od 2018r. znajduje się tam 

przedszkole.  

Pozycja 2 – budynek nr 2 –część budynku jest wynajmowana jako warsztat 

samochodowy wraz zapleczem socjalno-bytowo-handlowo-biurowym, 

Pozycja 3 – budynek nr 3 – pomieszczenia magazynowo garażowe, częściowo 

wynajmowane , 

Pozycja 4 – budynek nr 4 –garaż na samochody, część budynku jest wynajmowana 

jako sklep z częściami motoryzacyjnymi, 

Pozycja 5 – budynek nr 5 – pomieszczenia budynku są najmowane jako warsztat 

samochodowy, firma produkcyjna, firma usługowa, myjnia samochodowa i  zaplecze 

socjalno-bytowe,  

Pozycja 6 – budynek nr 6 - budynku jest najmowany jako stacja paliw, 

Pozycja 7 – budynek nr 7-  budynku wynajmuje firma usługowa, 

 Pozycja 8 – budynek nr 8 -  budynku wynajmuje firma usługowa, 

 Pozycja 10 – budynek nr 10 - budynku wynajmuje firma usługowa. 

 

7) Prosimy o podanie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia jest mienie wyłączone z 

eksploatacji- jeśli tak to prosimy o podanie lokalizacji wyłączonych z użytkowania wraz 

z sumami ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone 

budynki/budowle wyłączone z eksploatacji. 

 

8) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie 

zapisu z  pkt. 1 ppkt. 1) o poniższej treści:  



  Strona 4 z 31                     

              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 

 

 

 „działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, 

błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i 

świadomego działania, graffiti)”  

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest również ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w 

systemie wszystkich ryzyk, gdzie powyższy zakres już został uwzględniony.  

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

9) Prosimy o wyjaśnienie i poprawienie nieścisłości w SIWZ zgodnie z  pkt. 1 ppkt. 6) 

wprowadzono poniższy zapis: 

„zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe 

działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne” 

Zgodnie z zapisem w „ryzyko przepięć” dla tego typu zdarzeń wprowadzony jest 

odrębny limit w wysokości 100 000 zł. 

Wnioskujemy o usunięcie zapisu w z  pkt. 1 ppkt. 6) lub doprecyzowanie, iż limit 

odpowiedzialności i zakres wskazany w ryzyku przepięć dotyczy zapisów wskazanych 

w pkt 1 ppkt. 6).  

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: zapis:„zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji 

elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne” nie jest 

tożsamy z ryzykiem przepięć. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w z  

pkt. 1 ppkt. 6). 

 

10) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie 

dodatkowe rozszerzenia zakresu „Dla sprzętu elektronicznego, sprzęt przenośny, 

maszyn, urządzeń, aparatów”  
Przedmiotem ubezpieczenia jest również ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w 

systemie wszystkich ryzyk, gdzie powyższy zakres już został uwzględniony.  

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

11) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ poprzez podanie 

poniższych informacji w zakresie oceny ryzyka instalacji elektrycznych: 

 

- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu: 

- Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis): 

 

- Przewody dla 230V:  2  lub  3 żyłowe?;    -  instalacja miedziana,  aluminiowa? 

- Przewody dla 400V:  4 lub  5 żyłowe?;     - instalacja miedziana,  aluminiowa? 
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- Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na 

powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, 

styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? Sposób wykonania 

przepustów kablowych przez palne ściany, stropy?  

Prosimy o podanie opisu prowadzenia instalacji elektrycznej. 

- Zabezpieczenia nadprądowe (bezzwłoczne typu S, topikowe?, itd.) Prosimy o opis 

zabezpieczeń nadprądowych. 

- Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej: 

a) instalacja odgromowa (tak, nie, prosimy o podanie opisu) 

b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających 

I stopień ochrony  II stopień ochrony  III stopień ochrony 

Rozdzielnia główna 

 

 

Rozdzielnia wewnętrzna 

obiektu 

 

Rozdzielnie 

zabezpieczające 

poszczególne urządzenia  

zabezpieczenie czułych 

urządzeń 

Klasa ogranicznika (B, C, 

D – T1, T2, T3) - nazwa, 

model / lub brak ochrony: 

 
→ 

Klasa ogranicznika (B, C, 

D – T1, T2, T3) – nazwa, 

model / lub brak ochrony: 

 

Zabezpieczane obwody: 

→ 

Klasa ogranicznika (B, C, 

D – T1, T2, T3) – nazwa, 

model / lub brak ochrony: 

 

Zabezpieczane 

urządzenia: 

 

a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, 

teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);  

 

I stopień ochrony  II stopień ochrony  III stopień ochrony 

Klasa ogranicznika (B, C, 

D – T1, T2, T3) - nazwa, 

model / lub brak ochrony: 

 

 → 

Klasa ogranicznika (B, C, 

D – T1, T2, T3) – nazwa, 

model / lub brak ochrony: 

 

Zabezpieczane obwody / 

układy sterowania: 

→ 

Klasa ogranicznika (B, C, 

D – T1, T2, T3) – nazwa, 

model / lub brak ochrony: 

 

Zabezpieczane urządzenia 

- wejścia sygnałowe 

sterowników, centrali, 

elektroniki przemysłowej 

i biurowej: 

 

Dodatkowy opis: 

- wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwalania np. 500mA; jakie 

obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis: 

- badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja 

o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole): 

- inne uwagi (np. strefy EX). 
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Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ.  

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest 

objęcie ochroną tylko szkód, które spełniają ww. warunki.   

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przygotować takiego wykazu dla wszystkich 

lokalizacji i budynków przed upływem terminu składania ofert, przy czym w ocenie 

Zamawiającego przedstawienie takiego wykazu nie jest wymagane i potrzebne   

w kontekście sporządzenia oferty. Zamawiający informuje, że wszystkie budynki i 

budowle posiadają aktualne pięcioletnie przeglądy instalacji elektryczne i wszystkie są 

pozytywne. We wszystkich budynkach instalacje elektryczne jest dopuszczona do 

użytkowania. 

 

12) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie dla 

mienia pracowniczego limitu 1.000 zł na osobę dla ryzyka kradzieży z włamaniem i 

rabunku. 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

13) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie pełnej listy urządzeń, które będą objęte 

ochroną w ramach „dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia dla sprzętu 

elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów” celem analizy ryzyka. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przygotować takiego wykazu przed upływem 

terminu składania ofert, przy czym w ocenie Zamawiającego przedstawienie takiego 

wykazu nie jest wymagane i potrzebne w kontekście sporządzenia oferty. 

 

14)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie 

klauzuli przetężenia.  
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

15)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie 

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

 W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie 

ochroną tylko lokalizacji, które spełniają poniższe warunki: 

 „Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce 

ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie 

istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do klauzuli nowych miejsc 

ubezpieczenia poniższego zapisu: 

„Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce 

ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, 
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jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi.”Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

16) W odniesieniu do Klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do wysokości 10% sumy 

ubezpieczenia danego rodzaju mienia ale nie więcej niż 5 000 000 zł. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w SIWZ prowadzony jest limit. 
 

17) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli wskazanej poniżej dla 

wszystkich ubezpieczeń majątkowych- mienia od wszystkich ryzyk ,kradzieży, szyb, 

sprzętu elektronicznego: 

 

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub 

jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że TU 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) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda 

rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały  

oraz  

- 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, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana 

zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa 

w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym 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) 

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. 



  Strona 8 z 31                     

              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 

 

 

- 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”. 

 

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie czy złożenie oferty z zastosowaniem 

klauzuli w powyższej treści nie będzie stało w sprzeczności z SIWZ i nie spowoduje 

odrzucenia oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli . 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

18) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie Klauzula szkód powstałych w wyniku 

prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych poniższą: 

 

„KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 

zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem 

w miejscu ubezpieczenia: 

a) prac ziemnych  

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest 

pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z 

naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i 

udzielana jest dla: 

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 1 000.000 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy 

ubezpieczenia.” 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ.  

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest 

objęcie ochroną robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane 

jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z 

naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody  Zamawiający potwierdza, że jego intencją 

nie jest objęcie ochroną robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym 

wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże 

się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. 

 

19)  Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia modernizacje, prace remontowe lub 

nowe inwestycje, jeżeli tak to prosimy o wskazanie szczegółów jakie prace 

modernizacyjne Zamawiający przewiduje wykonać w okresie ubezpieczenia z 
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uwzględnieniem przedmiotu prac z uwzględnieniem wartości planowanych prac oraz 

czasu ich realizacji. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że planuje w okresie ubezpieczenia 
modernizacje, prace remontowe lub nowe inwestycje. Zamawiający jest jednostka 
budżetową i realizację zadań przyjętych do planu rzeczowo-finansowanego na dany 
rok budżetowy na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego. Na rok 
2021 nie został jeszcze przyjęty planu rzeczowo-finansowanego. Zamawiający nie jest 
w stanie podać więcej informacji. 

 

20)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie intencji tj. potwierdzenia iż dla 

warunków nieuregulowanych w SIWZ (w ogóle lub odmiennie) zastosowanie mają 

OWU wykonawcy –  w tym wskazane wyłączenia.  

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy 

prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, 

jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do 

zakresu ubezpieczenia w SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

21)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ w Klauzula 

zabezpieczeń przeciwpożarowych poprzez dopisanie „o ile są zgodne z ogólnie 

obowiązującymi przepisami”. 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: zgodnie z udzielona odpowiedzią w dokumencie ODPOWIEDZI NA 

PYTANIA nr 1 ORAZ ZMIANY DO SIWZ  NR 237/2020/N/KRAKÓW 

 

22) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie 

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

23)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie Szkody w mieniu, które poprzez 

przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie 

zaksięgowane lub podanie szczegółowej listy mienia które ma być objęte klauzulą z 

uwzględnieniem wartości tego mienia.  

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

24)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ w klauzuli 

automatycznego pokrycia poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 

wysokości 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  
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Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

25) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do 

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do 

SIWZ z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało 

w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ 

 

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA  

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala 

się, że:  

a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z 

umową ubezpieczenia,  

b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek 

dokonanych inwestycji , zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w 

zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w 

posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek 

dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). 

Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia 

wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych 

przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być 

potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. 

Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, 

rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).  

2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy 

ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu 12 -miesięcznego okresu 

ubezpieczenia  

3. Odpowiedzialność Firmy ubezpieczeniowej w stosunku do automatycznie 

ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 10% 

wartości sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1 000 000,00 zł.  

4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia 

przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w 

ogólnych warunkach ubezpieczenia.  

5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na 

następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres 

świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego 12- 

miesięcznego okresu ubezpieczenia.  

Składka za środki zgłaszane do ubezpieczenia będzie naliczana na następujących 

zasadach:  

50% przyjętej stawki rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w 

okresie ubezpieczenia.  
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6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie 

zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Firma 

ubezpieczeniowa dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

26) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ: „Klauzula 

rozliczenia składki” - o ile nie zostaną rozliczone w ramach „Klauzula 

automatycznego pokrycia” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

27)  Czy miały miejsce szkody w sprzęcie dotychczas nieubezpieczanym w ramach 

funkcjonującej polisy (mienie leasingowane/dzierżawione), a obecnie zgłoszone do 

ubezpieczenia, prosimy o podanie daty szkody oraz wartości szkody. 

Odpowiedź: nie miały miejsc. 

 

28)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% 

nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia klauzuli 

kradzieży zwykłej. 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

29)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ – W jakim 

zakresie Klient nie spełnia wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 

środowisku pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 08.07.2010 r. 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).  

Odpowiedź: Rozporządzenie określa minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 

higieny pracy w środowisku pracy, w którym z przyczyn wynikających z cech miejsca 

pracy, urządzeń lub używanych substancji i mieszanin może wystąpić atmosfera 

wybuchowa - u Zamawiającego nie występuje ww. środowisko. 

 

30)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. szkód powstałych z tytułu powodzi w 

2010 roku, tj.: 

a. Wartość szkód z tytułu powodzi. 

b. Przedmiot szkody 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że w 2010 roku odnotowano szkodę z tyt. 

powodzi w Obwodzie Drogowy w Ciężkowicach, ul. Równa 10, 33-190 Ciężkowice. 

Szkoda dot. uszkodzeni mienia ruchomego tj. agregat, płyta do zagęszczania, piły 
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spalinowe, kosiarka, szlifierka, spawarka, kompresor oraz wypłukania ok. 10 ton soli 

drogowej. Zamawiający otrzymał odszkodowanie w kwocie 9.392,45 zł. 

 

31)  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: nie było takich szkód 
 

32)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość doprecyzowania 

intencji Zamawiającego poprzez zmodyfikowanie zapisów SIWZ w odniesieniu do 

klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody, poprzez wprowadzenie 

dodatkowych zapisów: „Niniejsza klauzula nie dotyczy limitów odpowiedzialności 

określonych w systemie pierwszego ryzyka”. 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o     

odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o zgodę na 

wprowadzenie klauzuli w poniższej treści w miejsce klauzuli wznowienia limitów po 

powstaniu szkody: 
  

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY 

UBEZPIECZENIA  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 

w razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia ustalonej  

w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia TU 

automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności do 

pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, 

wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i na 

zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia.  

Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w 

wysokości  jednokrotności przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów 

odpowiedzialności. 

W przypadku wyczerpania ww. limitu zastosowanie będą miały postanowienia zgodne z 

ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

 

33)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do 

klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie z zastosowaniem postanowień 

szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami 

określonymi w SIWZ: 
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KLAUZULA KOSZTÓW UPRZĄTNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE Z 

zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje:  

1) TU pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności TU 

(ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności TU wyodrębniony w 

ramach tej sumy dla danego mienia), uzasadnione i udokumentowane koszty 

uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione przez ubezpieczonego w związku ze 

szkodą, za którą TU  ponosi odpowiedzialność w ramach umowy ubezpieczenia;  

2) za koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w pkt 1, uznaje się 

koszty rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku (odpadów), jak 

również koszty ich składowania lub utylizacji;  

3) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty 

poniesione na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, 

wody i powietrza oraz rekultywację gruntów;  

4) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności TU obowiązuje na 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;  

5) limit odpowiedzialności TU w wysokości 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki. 

6) limit odpowiedzialności TU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania 

wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; 

ubezpieczający może za zgodą TU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za 

zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu 

odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności TU od dnia 

następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się 

inaczej. 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.  

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o wprowadzenie 

limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, ale nie więcej niż 50 000 

zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

34)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przysłanie wykazu mienia uwzględnionego w sumie 

ubezpieczenia środków trwałych KŚT VI, ewentualnie prosimy o informację co jest 

przedmiotem ubezpieczenia oraz wskazanie do czego jest wykorzystywane. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że środki trwałe uwzględnione KŚT VI to m.in.: 

automaty biletowe do systemu MKA stacjonarne i przenośne, instalacje alarmowe, 

winda, kamery monitoringu, podnośniki do piaskarek, projektory multimedialne, 

systemy alarmowe, tablice informacji drogowej, telefony komórkowe, terminale 

płatnice, Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. 

 

35)  W odniesieniu do Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące, zwracamy się z 

uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu do wysokości 500 000,00 zł na jeden i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 



  Strona 14 z 31                     

              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 

 

 

 

36)  W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

potwierdzenie, że złożenie oferty z zastosowaniem klauzuli zamieszczonej poniżej nie 

będzie stało w sprzeczności z SIWZ. 

 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA NOWYCH INWESTYCJI 
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 TU  w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu 

poprzedzającym;  

3) odpowiedzialność TU tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego limitu 

odpowiedzialności TU w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień 

zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 5 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. 

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą 

o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

37) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie słów „oraz działania wtórne” w 

pozycji  zakres ubezpieczenia załącznika „Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki 

zamówienia OSK”, w pkt. 3 „Ubezpieczenie  mienia od wszystkich ryzyk” ppkt. 1 ust. 

6). 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

38)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do 

ryzyka przepięć z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie 

będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ: 

 

KLAUZULA PRZEPIĘĆ Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą 

klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:  

1) w odniesieniu do elektrycznych oraz elektronicznych maszyn, urządzeń i instalacji 

oraz niskocennych składników majątku rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody 

powstałe wskutek przepięcia w rozumieniu postanowień § 2 pkt 38 OWU oraz koszty, o 

których mowa w § 5 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 OWU;  



  Strona 15 z 31                     

              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 

 

 

2) odpowiedzialność TU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu 

ustalonego w umowie ubezpieczenia;  

3) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności TU obowiązuje na 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;  

4) wysokość limitu odpowiedzialności TU deklaruje ubezpieczający kierując się 

przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;  

5) limit odpowiedzialności TU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i 

kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; 

ubezpieczający może za zgodą TU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za 

zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu 

odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności TU od dnia 

następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się 

inaczej;  

6) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są 

szkody: a) w licznikach, miernikach, b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych 

bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, 

lampach, c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach 

lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami 

eksploatacyjnymi (oględzinami lub przeglądami);  

7) ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne 

(oględziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, 

elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń 

przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń 

producentów;  

8) w razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażące-go niedbalstwa obowiązków, 

o których mowa w pkt 7, TU wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego 

powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w 

danych okolicznościach względom słuszności. 

Limit odpowiedzialności 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia.  

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o wykreślenie 

postanowień: 

- „także w sieciach elektrycznych”, 

- „włączenie szkód we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, 

stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, 

żarówkach, lampach.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

39)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do 

szkód elektrycznych z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej 

nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ: 
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KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje 

elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w 

szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu 

lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.  

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub 

w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 

b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny 

warsztat naprawczy, 

c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych 

(na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem 

prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi 

(oględzinami  

i przeglądami), 

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, 

itp.) i licznikach,     

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach 

oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym 

szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i 

przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w 

elektroenergetycznych liniach przesyłowych 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

40)  W odniesieniu do składników infrastruktury drogowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą 

o podanie szacunkowej łącznego wartości mienia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie ustalić łącznej wartości składników 

infrastruktury drogowej. 
 

41)  W odniesieniu do obiektów małej architektury, zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

podanie szacunkowej łącznego wartości mienia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie ustalić łącznej wartości obiektów małej 

architektury. 

 

42)  W odniesieniu do pkt. 7 szkody w mieniu poza lokalizacją, zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o dopisanie: „Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde 

takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż.  

i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już 

Wykonawcy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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43)  W odniesieniu do klauzula wartości mienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

dopisanie na końcu z zastrzeżeniem postanowień owu Wykonawcy dotyczących wypłaty 

odszkodowania w wartościach rzeczywistych, 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

44)  W odniesieniu do klauzula wartości mienia zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

dopisanie na końcu z zastrzeżeniem postanowień owu Wykonawcy dot. Wypłaty 

odszkodowania w wartościach rzeczywistych, 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

45)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do 

klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto z 

zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w 

sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ: 

 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia  

i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa 

obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia 

tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których 

wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest 

niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub 

ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do 

przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.  

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

wynosi: 1.000.000PLN 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

46)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do 

klauzula wznowienia limitów po postaniu szkody z zastosowaniem postanowień 

szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami 

określonymi w SIWZ: 

  

KLAUZULA TU  Nr 38 KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA 

KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 

w razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia ustalonej  

w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia TU  

automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności do 
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pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej 

składki, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i 

na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia.  

Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w 

wysokości  jednokrotności przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów 

odpowiedzialności. 

W przypadku wyczerpania ww. limitu zastosowanie będą miały postanowienia zgodne z 

ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32. 

 

47)  W odniesieniu do klauzula zniesienia zasady proporcji, zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o dopisanie: „pod warunkiem, że podane do ubezpieczenia wartości księgowe 

odpowiadają zapisom księgowym” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

48)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do 

klauzula katastrofy budowlanej z zastosowaniem postanowień szczególnych 

wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w 

SIWZ: 

 

KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ Z zachowaniem pozostałych 

niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:  

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu 

powstałe wskutek katastrofy budowlanej;  

2) przez użyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się 

ubezpieczonego obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i 

gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od 

przyczyny pierwotnej;  

3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są 

szkody w obiektach budowlanych:  

a) których wiek przekracza 50 lat,  

b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,  

c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,  

d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

 e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez 

które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie 

wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem 

konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;  

4) odpowiedzialność TU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w 

umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 5) wysokość limitu 

odpowiedzialności TU deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością 

maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;  

6) limit odpowiedzialności TU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i 

kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; 
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ubezpieczający może za zgodą TU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za 

zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu 

odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności TU od dnia 

następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się 

inaczej;  

7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w 

wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

49)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie dodatkowych informacji do oceny ryzyka: 

jakie obiekty są wynajmowane, jakim podmiotom i jaka jest prowadzona w nich 

działalność, 

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 

 

50)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie dodatkowych informacji czy przedmiotem 

ubezpieczenia są również wiadukty, mosty, – jeśli tak prosimy o podanie: 

 ich długość,  

 rodzaje (droga, most, wiadukt itp.) ,  

 stan techniczny,  

 wartość, 

Odpowiedź: nie są. 

 

51)  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że określony w zakresie 

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – rozdział 4 pkt. 1 ppkt. zakres ubezpieczenia 

za szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego jest objęty w ramach i do 

limitu określonego w klauzuli szkód elektrycznych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

52)  Zwracamy się z uprzejmą prośba o zgodę na wprowadzenie następującej treści 

Klauzuli maszyn od awarii: 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, 

co następuje: 

1)  ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, od 

szkód mechanicznych spowodowanych: 

a) działaniem człowieka, 

b) wadami produkcyjnymi, 

a) przyczynami eksploatacyjnymi; 

2) za szkody spowodowane: 

a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu 

uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby 

trzecie, 

b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w 

projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału lub wad i usterek fabrycznych nie 
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wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 

c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody 

eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez 

zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, 

przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, 

sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.; 

3) ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, 

związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, 

brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 

b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje 

specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 

e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny 

warsztat naprawczy, 

f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia, 

g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 

obtłuczenia,    

h) wynikające z utraconych korzyści, 

i)  w postaci utraty zysku; 

4)   limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE 

WSZYSTKICH RYZYK 
 

1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do 

szkód w sprzęcie elektronicznym przenośnym, z zastosowaniem postanowień 

szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami 

określonymi w SIWZ: 

 

KLAUZULA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO, W TYM TELEFONÓW 

KOMÓRKOWYCH, POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje:  

1) zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, zostaje 

rozszerzony o szkody  

w stosunku do przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, 

użytkowanego w celach służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie 

ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 2;  

2) TU obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem:  

a) do pojazdu mechanicznego pod warunkiem, że:  
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- przenośny sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, pozostawiony w pojeździe 

jest niewidoczny z zewnątrz,  

- kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza 

zamkniętym garażem, miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczenia 

czasowego nie stosuje się, gdy pojazd ze sprzętem znajduje się na parkingu strzeżonym lub 

w zamkniętym garażu), 

- pojazd mechaniczny został prawidłowo zamknięty na wszystkie zamki i posiadał włączony 

sprawnie działający system alarmowy, w sytuacji gdy szkoda powstała w trakcie postoju,  

- pojazd mechaniczny posiada trwałe zadaszenie stanowiące jednolitą sztywną konstrukcję,  

b) do lokalu innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia pod 

warunkiem, że lokal zabezpieczony jest zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 

2 do OWU;  

3) odpowiedzialność TU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu 

odpowiedzialności ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia;  

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w 

wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o wskazanie 

minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego oraz potwierdzenie, że 

w pozostałym zakresie zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia lub warunki 

szczególne załączone do oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie postanowień iż dla sprzętu 

elektronicznego o okresie eksploatacji  powyżej 7 lat wypłata odszkodowania będzie w 

wartościach rzeczywistych. 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o przekazanie wykazu 

sprzętu ze wskazaniem roku produkcji , sumy ubezpieczenia, nr inwentarzowego, marki, 

modelu oraz przeznaczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie następującej definicji kosztów 

proporcjonalnych i nieproporcjonalnych w sprzęcie elektronicznym: 

KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH W NASTĘPSTWIE SZKODY W 

SPRZĘCIE ELEKTRONICZNYM. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych 

niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą 

dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje: 

1) TU obejmuje ochroną ubezpieczeniową zwiększone koszty działalności 

(proporcjonalne i nieproporcjonalne), o których mowa w pkt 2 i 3, poniesione w celu 

uniknięcia bądź zmniejszenia przerwy lub zakłócenia w prowadzonej działalności 

gospodarczej, powstałe na skutek szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym, za 

którą TU przyjął odpowiedzialność w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego; 

2) za dodatkowe koszty proporcjonalne uważa się koszty powtarzające się i wzrastające 

proporcjonalnie do długości okresu przerwy w pracy sprzętu objętego ubezpieczeniem 
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(wyłączenia z eksploatacji), w szczególności: 

a) koszty użytkowania zastępczego sprzętu, 

b) koszty leasingu/najmu urządzeń zastępczych, 

c) koszty zastosowania zamiennych procesów roboczych i metod operacyjnych, 

d) koszty zatrudnienia dodatkowego personelu oraz zastosowania zewnętrznych mocy 

produkcyjnych lub usług w zakresie przetwarzania danych; 

3) za dodatkowe koszty nieproporcjonalne uważa się koszty niezależne od długości 

okresu przerwy w pracy sprzętu objętego ubezpieczeniem, poniesione jednorazowo, 

natychmiast po wystąpieniu przerwy w celu zabezpieczenia ciągłości produkcji, w 

szczególności: 

a) koszty jednorazowego przeprogramowania, 

b) koszty adaptacji sprzętu, 

c) koszty prowizorycznej naprawy ubezpieczonego sprzętu do wysokości sumy 

ubezpieczenia podanej w wykazie 

stanowiącym załącznik do polisy; 

4) poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w 

OWU ubezpieczeniem nie są objęte dodatkowe koszty spowodowane przez: 

a) szkody w sprzęcie pomocniczym/zasilającym, zabezpieczającym prawidłowe 

funkcjonowanie systemu elektronicznego przetwarzania danych, 

b) utratę danych, uszkodzenie lub zniszczenie nośników danych, 

c) ograniczenia w zakresie odbudowy lub eksploatacji, nałożone przez władze publiczne, 

d) brak kapitału na naprawę lub wymianę utraconych lub uszkodzonych przedmiotów, 

e) zmiany lub ulepszenia przedmiotów objętych ubezpieczeniem, 

f) działaniem ognia na ubezpieczony sprzęt elektroniczny pracujący bez nadzoru, w 

obiekcie nie posiadającym automatycznego systemu alarmowania przeciwpożarowego, 

g) szkody zaistniałe w sprzęcie zastępującym czasowo przedmiot ubezpieczenia, który 

uległ szkodzie; 

5) sumę ubezpieczenia określa ubezpieczający i powinna odpowiadać wartości 

dodatkowych kosztów zastosowania niezbędnych środków zastępczych przez okres 12 

miesięcy, przy czym: 

a) wyliczenie sumy ubezpieczenia dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych powinno 

być oparte na kwocie dziennego odszkodowania oraz kwocie maksymalnego 

miesięcznego limitu odszkodowania, określonej w umowie ubezpieczenia, 

b) wyliczenie sumy ubezpieczenia dla 

nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych powinno być oparte na kwocie określonej w 

umowie ubezpieczenia 

6) w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia ubezpieczający za zgodą TU może 

podwyższyć sumę ubezpieczenia za zapłatą dodatkowej składki; TU ponosi 

odpowiedzialność w granicach podwyższonej sumy ubezpieczenia od dnia 

następnego po zapłaceniu tej składki; 

7) proporcjonalne i nieproporcjonalne koszty dodatkowe ubezpieczane są na pierwsze 

ryzyko; sumę ubezpieczenia zmniejsza się 

o wypłacone odszkodowania; uzupełnienie sumy ubezpieczenia następuje na wniosek 

Ubezpieczającego za zapłatą dodatkowej składki. TU ponosi odpowiedzialność w 

granicach uzupełnionej sumy ubezpieczenia od dnia następnego po opłaceniu tej składki; 
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8) górną granicę odpowiedzialności TU stanowi: 

a) w odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatkowych – limit odpowiedzialności 

TU  podany w umowie ubezpieczenia, 

b) w odniesieniu do nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych – suma ubezpieczenia 

podana w umowie ubezpieczenia; 

9) w odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatkowych podstawę ustalenia 

wysokości szkody stanowi dzienny limit odszkodowania określony w umowie 

ubezpieczenia, przy czym: 

a) jeżeli kwota faktycznie poniesionych kosztów dodatkowych przypadających na każdy 

dzień przestoju jest 

wyższa od ustalonej kwoty dziennego odszkodowania, wysokość szkody odpowiada 

sumie poniesionych kosztów dodatkowych w okresie miesiąca, nie wyższej jednak niż 

wysokość miesięcznego limitu odszkodowania, 

b) odszkodowanie ograniczone jest do kwoty ustalonego limitu odpowiedzialności TU; 

10) w odniesieniu do nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych podstawę ustalenia 

wysokości szkody stanowią koszty poniesione, nie wyższe jednak niż suma 

ubezpieczenia ustalona w umowie ubezpieczenia; 

11) odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wartości szkody z tym, że od 

wyliczonej wartości szkody potrąca się: 

a) w odniesieniu do 

proporcjonalnych kosztów dodatkowych o określoną w umowie ubezpieczenia franszyzę 

redukcyjną wyrażoną liczbą dni roboczych, 

b) w odniesieniu do nieproporcjonalnych 

kosztów dodatkowych o określoną w umowie ubezpieczenia franszyzę redukcyjną 

wyrażoną procentowo. 

Wysokość limitu 30.000 zł 

Minimalna wysokość franszyzy redukcyjnej : 2 dni dla kosztów proporcjonalnych i 

2.000,- zł dla kosztów nieproporcjonalnych 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale z zastrzeżeniem braku zgody na franszyzę. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ  

 

IV. INFORMACJE DO OCENY RYZYKA 
 

1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zmian w odniesieniu do informacji 

na temat historii szkodowej Ubezpieczonego: 

Odpowiedź: wszelkie informacje na temat szkodowości znajdują się w  załączniku nr 

7 do SIWZ nr 237/2020/N/KRAKÓW zgodnie z otrzymany zaświadczeniem o 

szkodowości od Ubezpieczyciela. Zgodnie z przyjętą zasadą, Zamawiający podaje 

szkodowość za pełne  ostatnie 3 lata tj. od 01.01.2017 r. wg daty zdarzenia.  
 

V. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i 

posiadanego mienia oraz Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. 

administrowania drogami  
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1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do 

OC zarządzającego drogami, z zastosowaniem postanowień szczególnych 

wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w 

SIWZ: 

 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody z tytułu zarządzania drogami  

(OC za szkody z tytułu zarządzania drogami)  

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU 

oraz za  zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, TU obejmuje ochroną 

ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i 

zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia 

szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w 

art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015r.  poz. 460 z późn. zm.). 

2. TU  nie odpowiada za: 

1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 

godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub TU; 

2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające 

urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym 

odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu 

nawalnego; 

3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli 

miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu 

na drogach oraz innych aktualnych przepisach; 

4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni 

lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie 

drogi. 

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 

1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda; 

2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla 

korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność; 

3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 72  godzin od przyjętej i 

potwierdzonej na piśmie wiadomości; 

4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia 

zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów 

wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o wskazanie 

minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego oraz potwierdzenie, że 

w pozostałym zakresie zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia lub warunki 

szczególne załączone do oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do 

zakresu ubezpieczenia 

Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone w środowisku, z zastosowaniem 

postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z 

wymaganiami określonymi w SIWZ: 

 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z 

przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o 

koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek 

zanieczyszczeń (OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do 

powietrza, wody lub gruntu) 

 

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 powstałe w związku z 

przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a 

także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z 

powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod 

warunkiem łącznego spełnienia następujących okoliczności: 

1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, 

niezamierzona oraz niemożliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego; 

2) początek procesu przedostania się niebezpiecznych substancji miał miejsce w 

okresie ubezpieczenia;  

3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez 

ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 168 godzin od chwili rozpoczęcia 

procesu przedostania; 

4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została 

stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, Policji lub straży pożarnej. 

2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu 

rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, 

rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy 

uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.   

3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, 

mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku 

działalności człowieka. 

4. TU nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, 

monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.  

 

3) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do 

zakresu ubezpieczenia czyste straty finansowe, z zastosowaniem postanowień 

szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności  

z wymaganiami określonymi w SIWZ: 
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Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej 

straty finansowej 

(OC za szkody mające postać czystych strat finansowych) 

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 mające postać czystej 

straty finansowej. 

2. TU nie odpowiada za szkody: 

1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia; 

2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy 

wykonywaniu władzy publicznej; 

3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego; 

4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli 

powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji; 

5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą 

umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu; 

6) związane ze stosunkiem pracy; 

7) wynikające z niedotrzymania terminów;  

8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów; 

9) wyrządzone przez wadliwy produkt; 

10) wynikające z działalności reklamowej; 

11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;   

12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę 

programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich 

pojawienia się; 

13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części 

lub całości przedmiotu umowy; 

14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym 

kapitałowo lub gospodarczo podmiotom; 

15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, 

kontroli lub wycenie. 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację 

SIWZ. 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o wskazanie 

minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego oraz 

potwierdzenie, że w pozostałym zakresie zastosowanie mają ogólne warunki 

ubezpieczenia lub warunki szczególne załączone do oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ.  

 

4) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o załączenie dokumentu określającego zakres zadań 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 

Odpowiedź: Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie dostępny jest na stronie 

https://bip.malopolska.pl/zdwwkrakowie,m,4098,statut.html 

https://bip.malopolska.pl/zdwwkrakowie,m,4098,statut.html
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Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie dostępny 

jest na stronie https://bip.malopolska.pl/zdwwkrakowie,m,4099,regulamin.html 

 

5) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie z czego wynika tak znaczący wzrost 

planowanego obrotu względem obrotu osiągniętego w poprzednim roku. 

Odpowiedź: Zamawiający jest jednostka budżetową, otrzymuje środki finansowe z 

budżetu Województwa Małopolskiego, Budżetu Państwa, JST, RSO, WFOŚIGW i 

UE na realizację zadań przyjętych do planu rzeczowo-finansowanego na 

podstawie Uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego. Zamawiający nie jest w 

stanie wyjaśnić z czego wynika wzrost planowanego obrotu względem obrotu 

osiągniętego w poprzednim roku. 

 

6) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie struktury obrotu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie wskazać struktury obrotu. 

 

 

7) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie słów „lub czystą stratę finansową” w 

pozycji przedmiot i zakres ubezpieczenia załącznika „Załącznik nr 1 Szczegółowe 

warunki zamówienia OSK”, w pkt. 2 „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. 

administrowania drogami”. 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ.  

 

8) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w 

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. 

 

9) W odniesieniu do punktu 2 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

Z TYT. ADMINISTROWANIA DROGAMI” Załącznika nr 1 do SIWZ – „Przedmiot i 

zakres ubezpieczenia”, zwracamy się z uprzejmą o potwierdzenie, iż Zamawiający nie 

wnioskuje o włączenie pozaustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

10) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje do oceny ryzyka, i podanie danych jaki 

jest zakres prac zlecanych podwykonawcom.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zleca firmom zewnętrznym prace z zakresu: 

projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania dróg i ścieżek 

rowerowych; konserwacji sygnalizacji świetlnej; projektowania, budowy, remontu, 

modernizacji budynków i budowli;  utrzymania czystości w budynkach; konserwacji 

https://bip.malopolska.pl/zdwwkrakowie,m,4099,regulamin.html
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windy; konserwacji urządzeń teletechnicznych; archiwizacji dokumentów; obsługi 

promu; dyżurów zimowych; ekspertyz. 

 

11) W odniesieniu do zapisów znajdujących się w „Przedmiot i zakres ubezpieczenia„ 

dotyczących odpowiedzialności za „szkody powstałe w następstwie działania 

urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych…” Zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

doprecyzowanie intencji Zamawiającego, iż ochroną ubezpieczeniową ma być objęta 

odpowiedzialność za  szkody będące skutkiem awarii urządzeń i instalacji. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.   

 

12) W odniesieniu do franszyzy oraz udziałów własnych zwracamy się z uprzejmą prośbą 

o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla całego zakresu ubezpieczania w wysokości 

5% nie mniej 1 000 zł w każdej szkodzie.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.   

 

13) W odniesieniu do Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody 

opisanych w punkcie 7, prosimy o potwierdzenie, że  Ubezpieczyciel nie będzie 

ponosić odpowiedzialności cywilnej za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 

2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w 

środowisku naturalnym. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dla punktu 8. Punkt 7 to: „Szkody powstałe w 

pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób 

objętych ubezpieczeniem (np. warsztaty, myjnie samochodowe)” 

 

14) W odniesieniu do Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody 

opisanych w punkcie 7, prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc za szkody 

wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie ochroną będą 

objęte  szkody nagłe, przypadkowe i niezamierzone powstałe na skutek przedostania 

się niebezpiecznych substancji do środowiska. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dla punktu 8. 

 

15) W odniesieniu do Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody 

opisanych w punkcie 7, prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie 

obejmować odpowiedzialności w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dla punktu 8. 

 

16) W odniesieniu do Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody 

opisanych w punkcie 11 zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy 

redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 5 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.   

 

17) W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „Odpowiedzialność cywilną za 

szkody powstałe w mieniu (ruchomym  i nieruchomościach), z których 
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Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z rzeczy” prosimy o 

wskazanie mienia ruchomego oraz nieruchomego jaki ma być objęty ochroną.  

Odpowiedź: Informacje zostały podane w Załącznik Nr 6 do SIWZ „Rejestr 

majątku”. 

 

18) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z zakresu zadania Ubezpieczenia 

odpowiedzialności ekologicznej albo przeniesienie jej do warunków fakultatywnych. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla powyższe ubezpieczenie. W związku z powyższym 

zmianie ulega Załącznik nr 2 tj. Formularz ofertowy oraz Załącznik nr 3 Umowa 

generalna. Poprawione dokumenty w załączeniu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 

zapisy SIWZ. 

 

19) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli wskazanej poniżej: 

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub 

jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że TU 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) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda 

rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały  

oraz  

- 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, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana 

zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda 

rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym 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) 

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 
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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”. 

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie czy złożenie oferty z zastosowaniem 

klauzuli w powyższej treści nie będzie stało w sprzeczności z SIWZ i nie spowoduje 

odrzucenia oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

CZĘŚĆ VI: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

 

1)Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji zapisu wymaganych 

warunków obligatoryjnych dotyczących oględzin uszkodzonego pojazdu poprzez 

doprecyzowanie iż termin 3 dni dotyczy 3 dni roboczych oraz dodanie poniższego zapisu: 

„W przypadku niedotrzymania terminu oględzin przez Ubezpieczyciela, Zamawiający 

przedłoży również dokumentację zdjęciową zakresu uszkodzeń pojazdu”. 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią we wcześniejszych pytaniach. 

 

2)W odniesienie do punktu dot. kosztów holowania i parkowania pojazdu zwracamy się z 

uprzejmą prośbą o doprecyzowanie iż przedmiotowe koszty będą mogły być zwrócone do 

wysokości 10% sumy ubezpieczenia. 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3)Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści klauzuli rzeczoznawców na 

poniższą „Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień umowy ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną 

ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów 

związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. 

W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej (o czym decyduje Ubezpieczyciel) 

przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela. 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

4)Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji treści klauzuli 

likwidatora szkód poprzez jej ograniczenie wyłącznie do ryzyka AC. 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

5) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji dotyczącej klauzuli 

zachowania ochrony ubezpieczeniowej poprzez zmianę zapisu na - Ochrona jest zależna 

od wcześniejszego powiadomienia Ubezpieczyciela o powyższych okolicznościach. 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
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6) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji treści klauzuli likwidacji 

szkód częściowych w wariancie serwisowym poprzez dodanie do niej poniższego zapisu:  

„Rozliczenie części oryginalnych wyłącznie na podstawie udokumentowania naprawy 

fakturami. Maksymalna cena części zamiennej nie może przekroczyć wysokości określonej 

w systemach eksperckich (w tym Audatex/Eurotax/DAT), a w przypadku braku danej części 

w zasobach wskazanych systemów, nie może przekroczyć ceny detalicznej dostępnej w sieci 

producenta i/lub importera danej marki pojazdu. W dokumentach stwierdzających wartość 

kosztów wykonanej naprawy, konieczne będzie wyspecyfikowanie konkretnych części 

zamiennych użytych do naprawy wraz z ich klasą jakościową (O, Q, P) 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

 

VII.ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (PAKIET I i 

II) 

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA NIE JEST 

PODZIELONY NA PAKIETY 
 

1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w 

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: zgodnie z udzieloną  już odpowiedzią. 

 

2) W odniesieniu do założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń zwracamy się z 

uprzejmą prośbą o dopisanie po zdaniu „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z 

których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają 

zastosowania” słów zastrzeżenie nie dotyczy wyłączeń określonych w ogólnych 

warunkach ubezpieczenia Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

     

   Anna Wika 


