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Wrocław, 30.03.2021 r. 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia  

Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 

 

 

 

ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 277/2020/N/Krosno 

Odrzańskie 
 

Działając w imieniu i na rzecz Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 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 

Prosimy o wprowadzenie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych   

oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk klauzuli o treści: 

Klauzula cyber 

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje: 

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, 

oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system 

komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest 

ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą 

konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do 

przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt 

umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe, 

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów 

elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy 

technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci 

prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę 

danych elektronicznych, 

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, 

przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym, 

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody 

oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z 

zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, 

przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji 

(niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi 
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„wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, 

„odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia 

usług”, 

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów 

nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa. 

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, 

zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych 

bezpośrednio lub pośrednio na skutek: 

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub 

siecią komputerową, 

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem 

komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi, 

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub 

wykorzystywania, 

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania 

jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat: 

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, 

lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym, 

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji, 

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego, 

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu system 

komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie 

spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę. 

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, 

warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub 

szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i 

spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów 

ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom 

ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik 

przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. 

Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu 

nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a 

żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za 

fizyczną stratę lub szkodę. 

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniowa zgodnie z OWU i 

pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu 

lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co 

skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym 

sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę 

wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych 

zgodnie z niniejszą Umową stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji danych 

elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie 
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uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych 

elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla 

ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie 

mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie 1 prosimy o potwierdzenie że zakres 

ochrony dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i ubezpieczenia 

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk nie będzie obejmował szkód powstałych 

bezpośrednio lub pośrednio wskutek działania wszelkiego rodzaju: 

a) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji 

b) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego 

c) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu 

komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie 

spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę 

d) ataków hackerskich 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

3. Wyłączenie z rejestru mienia do ubezpieczenia (wykaz ruchomego mienia użyczonego…) 

ambulansów sanitarnych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z ubezpieczenia mienia ambulanse sanitarne. W 

związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 14 SIWZ tj. Rejestr mienia, stanowiący 

część poufną SIWZ. Aktualny załącznik zostanie wysłany mailowo do Wykonawców, 

którzy wystąpili o udostępnienie części niejawnej specyfikacji przetargowej. 

 

ZMIANY 

Zmianie ulega termin składania ofert z dnia z 01.04.2021 r. na 07.04.2021 r.  

 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia  07.04.2021 r., do godz. 13:00 na adres: 

 

Supra Brokers S.A. 

54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 

 

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

     Anna Wika  

 


