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Kielce, dn.22.11.2022r.  

 
 
Dotyczy: zaproszenia do rokowań poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na wykonanie 

zadania pn.: „Ubezpieczenie mienia oraz  ubezpieczenia komunikacyjne spółki Targi Kielce SA.  

 
WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA DO TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
 
Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które należy uwzględnić przy 
przygotowywaniu oferty. 
 

 

 

Dot. UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK oraz SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD 

WSZYSTKICH RYZYK 

  

PYTANIE 

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

SWZ 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 SWZ.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym postanowieniami Opisu 
Przedmiotu Ubezpieczenia zastosowanie mogą mieć Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego 
wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z Opisem Przedmiotu Ubezpieczenia.  
Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. 
W przypadku, jeżeli w OWU znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, iż zakres 
ubezpieczenia jest szerszy lub korzystniejszy dla Zamawiającego od proponowanego, to automatycznie 
zostaje on włączony do ochrony ubezpieczeniowej.  
 
 
PYTANIE 

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okres ubezpieczenia 

prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na 

okres roczny (12 miesięcy).  

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.  

 

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o 

wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej 

będzie spełniało wymagania SWZ:  

 

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA  

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 

1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, 

przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które 

uznaje się wyłącznie:  

1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk 

wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,  

2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,  
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3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku: 

a) gdy wskaźnik szkodowości rozumiany jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z 

tytułu niniejszego ubezpieczenia do składki zarobionej z ubezpieczenia za pierwsze 10 miesięcy 

pierwszego roku ochrony przekroczy 30%. Z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wskaźnik 

szkodowości nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w 

ofercie w drugim roku ubezpieczenia. 

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 

wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek/składek ubezpieczenia. 

Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie:  

a) 14 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony.  

b) 14 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy drugiego roku ochrony.  

Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek/składek 

ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca 

pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia w zależności, którego okresu będzie dotyczyło 

powyższe. 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany 

PYTANIE 

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub 

pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany 

obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w 

szczególności:  

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);  

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

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

 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają 

tych warunków.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że stosuje się do wymogów określonych przepisami prawa i 
dokłada wszelkich starań, aby mienie było zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

PYTANIE 

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity 

ustawy Prawo Budowlane?  

 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają 

tych warunków.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że stosuje się do wymogów określonych przepisami prawa .  
 

PYTANIE 

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane 

instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub 

dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z 

dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?  

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:  
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a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 

otoczenia;  

b) sprzętu przeciwpożarowego;  

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;  

d) instalacji gazowej;  

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);  

f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;  

g) instalacji ciśnieniowych;  

h) urządzeń dźwigowych.  

 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają 

tych warunków,  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że stosuje obowiązujące przepisy prawa. Zamawiający 
potwierdza, że dokłada należytej staranności, aby wykonywać wymagane przez prawo budowlane 
okresowe kontrole stanu technicznego użytkowanych budynków, w tym ich instalacji. 
W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie 
 

PYTANIE: 

6. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń,  zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o odpowiedź na poniższe pytania: 

a. Czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na 

analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie 

ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia. 

b. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SWZ były dotychczas 

objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic. 

c. Czy w ciągu ostatnich trzech lat miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne 

w wysokości jak w aktualnej SWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały 

zastosowanie. 

ODPOWIEDŹ:  

a. Zamawiający potwierdza, że w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową 

w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego. Zamawiający nie przewiduje publikacji różnic w programie ubezpieczeniowym. 

b. W ciągu ostatnich trzech lat wszystkie wskazane w SWZ budynki i budowle były objęte ochroną, 

wskazane miejsca ubezpieczenia nie uległy zmianie. 

c. W ciągu ostatnich trzech lat zastosowanie maiły następujące franszyzy: 

UBEZPIECZENIE MIENIA  

Franszyza redukcyjna – zniesiona, z wyjątkiem klauzul, dla których ustalono odmiennie: 

1.000 zł – szkody elektryczne 

5.000 zł – terroryzm 

3.000 zł – Strajki, zamieszki, rozruchy 

3 dni – Dodatkowe koszty działalności 

Franszyza integralna: 50 zł , z wyjątkiem : Kl. ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti), Kl. 
awarii i uszkodzenia maszyn i urządzeń, Kl. Rzeczoznawców,  Kl. kradzież zwykłej, Szkody 
przepięciowe, Kl. zamarznięcia instalacji, Kl. kosztów poszukiwania wycieków, Kl. kosztów 

naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, , dla których franszyza integralna wynosi: 500 zł; 
 
 
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO: 
Franszyza redukcyjna:  
Sprzęt elektroniczny stacjonarny, przenośny, telefony komórkowe - zniesiona 
Koszty odtworzenia danych i oprogramowania, nośniki danych – 250 PLN 
Koszty proporcjonalne: 3 dni robocze 
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Koszty nieproporcjonalne – 500 zł  
W pozostałych szkodach – zniesiona 

Franszyza integralna: 250 zł, sprzęt elektroniczny stacjonarny, sprzęt elektroniczny przenośny 
 

PYTANIE: 

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie przyczyny, przedmiotu, wysokości każdej szkody (w 

tym odmowy i rezerwy) wskazanej w SWZ.  

ODPOWIEDŹ: 

Szkoda z dn. 19.06.2019 r. - Zalanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem na skutek intensywnych 

opadów deszczu – wypłata odszkodowania: 3.420 zł 

Szkoda z dn. 15.06.2019 r.- uszkodzenie mechaniczne matrycy laptopa - – wypłata odszkodowania: 

1.399 zł 

Szkoda z dn. 25.05.2018 r.- uszkodzenie laptopa w wyniku zalania - wypłata odszkodowania: 325,20 zł 

 

PYTANIE 

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w 

tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.: 

 a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, 

ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. 

otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.  

b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, 

alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. 

otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.  

c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w wyniku 

podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w 

wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.   

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie prowadzi statystyki szkód w sposób, który pozwoliłby 
na szczegółową odpowiedź na tak sformułowane pytanie.  Nie są mu znane przypadki wystąpienia 
szkód spowodowanych powodzią w podanym okresie, przy czym Zamawiający nie prowadził 
ewidencji szkód dla okresu przed 2010r.  
W ciągu ostatnich 10 lat Zamawiający nie odnotował szkód w infrastrukturze drogowej. 
Informacja nt. szkód od 2018r. jest prezentowana w OPZ.   
 
 

PYTANIE 

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględnia 

szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były 

takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości 

szkody.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 5 lat nie wystąpiły szkody, które byłyby 

likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. 

 

PYTANIE: 

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy są jakieś 

budynki nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji tzw. pustostany lub budynki bez pozwolenia na 

użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj.:  

a) Podanie lokalizacji, przeznaczenia budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia 

przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe. 

b) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie w raz z ich wartością, 

c) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich? 

d) Jak często to mienie jest doglądane/ dozorowane przez Zamawiającego? 

e) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone? 
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f) Czy maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane 

oraz odłączone od źródeł zasilania? 

g) Czy gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne 

technicznie i gotowe do użycia? 

h) Czy z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, 

inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach 

wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C? 

i) Prosimy  o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone 

do rozbiórki? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie posiada budynków nieużytkowanych/wyłączonych z 

eksploatacji tzw. pustostanów lub budynków bez pozwolenia na użytkowanie.  

 

PYTANIE: 

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów w 

stosunku do mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów:  

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy 

niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki: 

1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz 

odłączone od źródeł zasilania, 

2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 

3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie 

i gotowe do użycia, 

4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne 

ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz 

panowała temperatura powyżej 0°C. 

5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest 

objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk: 

a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego; 

b) huraganu lub gradu; 

c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, 

naporu śniegu; 

d) zalania; 

e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli; 

f) uderzenia pojazdu; 

g) dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego;” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian.  

 

 

PYTANIE: 

12. Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie 

obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w 

odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi 

działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem 

ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.  

 

 

PYTANIE: 
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13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej 

jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów inwestycyjnych, wyposażenia 

itd. które są zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości 

PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Dodatkowo prosimy o szczegółową 

informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. 

kradzieżowych w tej lokalizacji. 

ODPOWIEDŹ: Budynek o największej wartości to Centrum Kongresowe – wartość 61 064 999,39 zł . 

Wartość  wszystkich poszczególnych budynków została udostępniona w OPZ w pkt.I, a opis budynków 

(w tym konstrukcja i rodzaje zabezpieczeń) oraz ich usytuowanie w Załącznikach nr 5 i 6. Zamawiający 

nie prowadzi ewidencji wartości maszyn, urządzeń i wyposażenia w podziale na lokalizacje i budynki.  

PYTANIE: 

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, 

budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.  

 

PYTANIE: 

15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, 

mosty, wiadukty i przepusty itp. 

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z zakresu 

ubezpieczenia. 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe 

 

PYTANIE 

16. Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010r zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady na 

poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym zamówieniem.  

ODPOWIEDŹ: : Zamawiający informuje, że lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia nie znajdują się 
na terenach zagrożonych powodzią. Zamawiający na bieżąco prowadzi prace związane z 
utrzymaniem mienia w dobrym stanie technicznym i realizuje prace mające zabezpieczyć przed 
szkodami  - w zależności od pojawiających się potrzeb.  
 

17. Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? 

Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości , bez względu na to 

czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający ocenia, że w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia nie występuje 

zagrożenie osuwiskami. Od roku 2010 nie odnotowano szkód w związku z osuwiskami. 

 

PYTANIE 

18. Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie ma pokrywać szkód 

powstałych na skutek zapadania lub osuwania się ziemi, w związku z prowadzonymi robotami 

ziemnymi lub wynikłe ze spowodowanego działalnością człowieka oraz gdy są to szkody powstałe 

w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze.  

 

Jeżenie odpowiedź na powyższe nie będzie twierdząca prosimy o modyfikację SWZ i wprowadzenie 

definicji dla ryzyk: zapadania się ziemi oraz osuwania się ziemi zgodnie z poniższym: 

 

Definicje: 

1) zapadanie się ziemi – niespowodowane działalnością ludzką obniżenie się terenu z powodu 

zawalenia się podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie; 



Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A. 

Znak sprawy: BZ-7.II/2022 

 

  7 z 37 

 

2) osuwanie się ziemi – ruchy ziemi na stokach, niespowodowane działalnością ludzką 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest ubezpieczenie szkód górniczych 

w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, oraz szkód polegające na zapadaniu lub 

osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka 

 

PYTANIE  

19. Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia 

będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty, wiadukty, 

przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów 

itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pękania, skutkiem graffitti, 

dewastacji itp.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający na bieżąco monitoruje stan techniczny posiadanego mienia i na bieżąco 

realizuje niezbędne remonty lub naprawy, w zależności od potrzeb.   

 

PYTANIE 

20. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku 

ujawnienia szkód w mieniu objętym SWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane 

było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe  

 

PYTANIE 

21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków drewnianych i o 

drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane 

zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału 

palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach? 

ODPOWIEDŹ:  Opis konstrukcji budynków został zawarty w Załączniku nr 5.  

 

PYTANIE 

22. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy 

rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe, chyba że w treści OPZ wyraźnie zostało określone 

inaczej. 

 

PYTANIE: 

23. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów zawartych w punkcie „Warunek 

Bezwzględny”, zgodnie z poniższą propozycją: 

 

„Warunek bezwzględny 

Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie 

zawarcia umowy ubezpieczenia mają pierwszeństwo przed zapisami OWU. W zakresie 

nieuregulowanym postanowieniami Opisu Przedmiotu Ubezpieczenia zastosowanie mogą mieć 

mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z Opisem 

Przedmiotu Ubezpieczenia. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. 

Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, 

chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia 

zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia. 
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W przypadku, jeżeli w OWU znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, iż zakres 

ubezpieczenia jest szerszy lub korzystniejszy dla Zamawiającego od proponowanego, to 

automatycznie zostaje on włączony do ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od 

treści zawartych w Opisie Przedmiotu Ubezpieczenia. Nie dopuszcza się również stosowania 

ograniczeń, wyłączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały zapisane w OWU lub 

określone w Opisie Przedmiotu Ubezpieczenia, lub na które zamawiający wyraził zgodę w toku 

postępowania przetargowego” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje poniższy zapis : 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści 

zawartych w Opisie Przedmiotu Ubezpieczenia. Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń, 

wyłączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały zapisane w OWU lub określone w Opisie 

Przedmiotu Ubezpieczenia. 

Poprzez zastąpienie go następującym zapisem: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści 

zawartych w Opisie Przedmiotu Ubezpieczenia. Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń, 

wyłączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały zapisane w OWU lub określone w Opisie 

Przedmiotu Ubezpieczenia, lub na które zamawiający wyraził zgodę w toku postępowania 

przetargowego” 

 

PYTANIE 

24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów odnośnie definicji Zamarznięcia 

przewodów instalacji w ubezpieczeniu Mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z poniższą 

propozycją: 

 

„Zamarznięcie przewodów instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub innych 

urządzeń oraz instalacji w budynkach lub na terenie posesji objętej ubezpieczeniem. 

Ubezpieczeniem objęte są również, bezsporne i będące bezpośrednio związane ze szkodą 

objętą ochroną, koszty wymiany uszkodzonych części wraz z kosztami robocizny oraz kosztami 

rozmrożenia, w ramach ustalonego limitu.  

Limit odpowiedzialności 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

(limit ten nie ma zastosowania, gdy OWU przewidują korzystniejsze dla Zamawiającego warunki 

ochrony lub ryzyko nie podlega wyłączeniu w OWU).” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

PYTANIE 

25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów odnośnie definicji Kradzieży z 

włamaniem, rabunku, dewastacji/wandalizmu w ubezpieczeniu Mienia od wszystkich ryzyk, 

zgodnie z poniższą propozycją: 
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„Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja/wandalizm (celowe zniszczenie lub 

uszkodzenie mienia przez osoby trzecie) 

 dotyczy wszystkich składników mienia, z jednoczesnym włączeniem ryzyka graffiti - dla którego 

obowiązuje limit zgodnie z klauzulą  szkód estetycznych, objętych ochroną w ubezpieczeniu 

mienia od wszystkich ryzyk wymienionych w dokumencie ubezpieczenia oraz objętych ochroną na 

podstawie klauzuli automatycznego pokrycia – ustalona jest przez Ubezpieczającego w systemie 

na pierwsze ryzyko. 

Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych 

przez okres dłuższy niż 30 dni. 

Limit odpowiedzialności 20 % łącznej sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, jednak nie 

więcej niż 1 000 000,00 PLN,  

Limit ma zastosowanie na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

PYTANIE: 

26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów odnośnie szkód w  Nadziemnych i 

podziemnych sieciach przesyłowych w ubezpieczeniu Mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z 

poniższą propozycją: 

 

„Nadziemne i podziemne sieci przesyłowe wszelkiego typu, stanowiące integralną część 

budynku, o długości nie przekraczającej 500 m od budynku (instalacje energetyczne, 

ciepłownicze, telekomunikacyjne, wodno-kanalizacyjne lub centralnego ogrzewania) 

zlokalizowane w miejscu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: 4.000.000 zł w okresie 

ubezpieczenia.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę , jednocześnie potwierdza, że 
nadziemne i podziemne sieci przesyłowe wszelkiego typu znajdują się w odległości nie większej niż 500 
m od zgłaszanej do ubezpieczenia lokalizacji. 

 

PYTANIE 

27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów odnośnie definicji szkód  

spowodowanych pośrednim lub bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym, w 

ubezpieczeniu Mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z poniższą propozycją: 

 

„Szkody w urządzeniach elektrycznych, sieciach elektrycznych, maszynach, urządzeniach, 

transformatorach, urządzeniach klimatyzacyjnych oraz sieciach komputerowych spowodowanych 

pośrednim lub bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym. Z ochrony ubezpieczeniowej 

pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, 

bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, 

czujnikach, żarówkach, lampach..  Dla pośrednich wyładowań atmosferycznych obowiązuje limit 

4.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” 

 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający modyfikuje treść OPZ poprzez zmianę zapisu z: 
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„Szkody w urządzeniach elektrycznych, sieciach elektrycznych, maszynach, urządzeniach, 
transformatorach, urządzeniach klimatyzacyjnych oraz sieciach komputerowych spowodowanych 
pośrednim lub bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym.  Dla pośrednich wyładowań 
atmosferycznych obowiązuje limit 4.000.000 zł w okresie ubezpieczenia.” 
na  
Szkody w urządzeniach elektrycznych, sieciach elektrycznych, maszynach, urządzeniach, 

transformatorach, urządzeniach klimatyzacyjnych oraz sieciach komputerowych spowodowanych 

pośrednim lub bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym. Z ochrony ubezpieczeniowej 

pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, 

bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, 

żarówkach, lampach.  Dla pośrednich wyładowań atmosferycznych obowiązuje limit 4.000.000 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” 

 

PYTANIE 

28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich 

ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poniższych zapisów: 

 

„Ubezpieczający nie ma obowiązku informowania o zmianie danych zawartych w załączniku 

opisującym konstrukcje i zabezpieczenia poszczególnych budynków – zamieszczone w załączniku 

dane odpowiadają stanowi na dzień - 14.10.2022 r.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

PYTANIE: 

29. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

poniższej definicji Franszyzy Integralnej: 

 

Franszyza integralna: ustalona w umowie ubezpieczenia, określona kwotowo, wartość 

odszkodowania do której Ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę w ubezpieczonym 

mieniu. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę, wówczas Ubezpieczyciel wypłaca całe 

należne odszkodowanie. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający modyfikuje treść OPZ poprzez wprowadzenie : 
 - w punkcie II.1.1.1 UBEZPECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK – ZAKRES 
OBLIGATORYJNY, po  słowach „Franszyza integralna:  „ 
oraz  
- w punkcie II.1.2.  UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH 
RYZYK   II.1.2.1. Zakres obligatoryjny, po słowach „Franszyza integralna  „ 
zapisu: 
Franszyza integralna: ustalona w umowie ubezpieczenia, określona kwotowo, wartość odszkodowania 

do której Ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę w ubezpieczonym mieniu. Jeżeli jednak 

wartość szkody przekroczy tę kwotę, wówczas Ubezpieczyciel wypłaca całe należne odszkodowanie. 

 

 

 

PYTANIE: 
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30. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w 

ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym : 

- franszyza redukcyjna: 100,00 zł dla ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w odpowiedzi do pytania nr 31 
 
PYTANIE 

31. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w 

ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym : 

- franszyza redukcyjna: 400,00 zł na pozostałe zdarzenia 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapis OPZ dotyczący franszyzy w punkcie - w punkcie II.1.1.1 

UBEZPECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK – ZAKRES OBLIGATORYJNY 

Z: 

Udział własny/franszyza redukcyjna: 
Mienie pracownicze: Zniesiony 
Franszyza integralna:  100 PLN, z wyjątkiem: 
- Kl. ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti), Kl. awarii i uszkodzenia maszyn i urządzeń, Kl. 
Rzeczoznawców,  Kl. kradzież zwykłej, Kl. zamarznięcia instalacji, Kl. kosztów poszukiwania 
wycieków, Kl. koszty zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, Kl. strajków, zamieszek i rozruchów, dla 
których franszyza integralna wynosi: 500 zł; 
- Kl. Maszyn od szkód elektrycznych, dla których franszyza redukcyjna wynosi:  500 zł; 
- Kl. dodatkowych kosztów działalności – 3 dni robocze, liczone jako wartość średnia z okresu 
odszkodowawczego; 
W pozostałych szkodach – brak udziału własnego i franszyzy redukcyjnej (z wyjątkiem ryzyk dla 
których w treści klauzul dodatkowych określona została odrębna franszyza redukcyjna).  
 

Na: 

 

Udział własny/franszyza redukcyjna: 
Mienie pracownicze: Zniesiony 
dla ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych: 100 zł  
- Kl. Maszyn od szkód elektrycznych, Kl. uszkodzenia i awarii maszyn i urządzeń:  1.000 zł; 
- Kl. dodatkowych kosztów działalności – 3 dni robocze; 
Terroryzm – 5.000 zł 
W pozostałych szkodach – 400 zł (z wyjątkiem ryzyk dla których w treści klauzul dodatkowych 
określona została odrębna franszyza redukcyjna).  
 
Franszyza integralna:  100 PLN, z wyjątkiem: 
- Kl. ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti), Kl. awarii i uszkodzenia maszyn i urządzeń, Kl. 
Rzeczoznawców,  Kl. kradzież zwykłej, Kl. zamarznięcia instalacji, Kl. kosztów poszukiwania 
wycieków, Kl. koszty zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, Kl. strajków, zamieszek i rozruchów, dla 
których franszyza integralna wynosi: 500 zł; 
Franszyza integralna: ustalona w umowie ubezpieczenia, określona kwotowo, wartość odszkodowania 

do której Ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę w ubezpieczonym mieniu. Jeżeli jednak 

wartość szkody przekroczy tę kwotę, wówczas Ubezpieczyciel wypłaca całe należne odszkodowanie. 

 

 

PYTANIE  
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32. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w 

zakresie klauzuli ubezpieczenia od szkód elektrycznych. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

 

„1). Klauzula ubezpieczenie od szkód elektrycznych: 

Zakres ubezpieczenia: niezadziałanie wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny, zmiany 

napięcia zasilania, zanik napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenie izolacji, zwarcie (spięcie), 

inne szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego nie będące następstwem 

elektryczności atmosferycznej powstałe wskutek przepięcia wewnętrznego, niezadziałania 

zabezpieczeń, przetężenia, za wysokiego lub za niskiego napięcia, przetarcia izolacji, zaniku 

napięcia, itp. szkody. 

 

Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych: 

1) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed 

zawarciem umowy, 

2) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji 

niezgodnej z zaleceniami producenta, 

3) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn elektrycznych, 

4) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w 

związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi 

5) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW, 

       w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych 
jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i 
elektrycznie - przewody, słupy linii napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią 
takiej instalacji służące do rozdziału (łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania 
(transformatory). Wyłączenie to obejmuje wszelkie linie elektryczne, telefoniczne, 
telegraficzne i wszelkie inne i dotyczy linii zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i 
podziemnych, 

6) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub 

dystrybutora, 

7) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających 

aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

o eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było 

przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru, 

8) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, 

wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach 

oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających 

wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania. 

9) wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub 
błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lub 
umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca; 

10) w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołem badań 

eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn 

elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub 

spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody 

11) wskutek przyczyny mechanicznej 

12) wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy 

lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach 

Rodzaj mienia objętego ochroną – wszystkie odbiorniki prądu, sieci elektryczne, sieci 

teleinformatyczne, podzespoły elektryczne i elektroniczne maszyn i urządzeń technicznych. 

Zabezpieczenia: Użytkowanie zgodnie z normami i wymogami. 

Szkodowość: Brak zdarzeń szkodowych z tego rodzaju ryzyka 

Limit odpowiedzialności – 500.000 PLN (w systemie na Pierwsze Ryzyko) 
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Franszyza redukcyjna – 1.000 PLN” 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez zmianę treści Klauzuli ubezpieczenia od 

szkód elektrycznych z : 

1). Klauzula ubezpieczenie od szkód elektrycznych:  
Zakres ubezpieczenia: niezadziałanie wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny, zmiany 
napięcia zasilania, zanik napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenie izolacji, zwarcie (spięcie),  
inne szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego nie będące następstwem elektryczności 
atmosferycznej powstałe wskutek przepięcia wewnętrznego, niezadziałania zabezpieczeń, 
przetężenia, za wysokiego lub za niskiego napięcia, przetarcia izolacji, zaniku napięcia, itp. szkody.  
Rodzaj mienia objętego ochroną – wszystkie odbiorniki prądu, sieci elektryczne, sieci 
teleinformatyczne, podzespoły elektryczne i elektroniczne maszyn i urządzeń technicznych. 
Zabezpieczenia: Użytkowanie zgodnie  z normami i wymogami. 
Szkodowość:  Brak zdarzeń szkodowych z tego rodzaju ryzyka 
Limit odpowiedzialności –  500.000 PLN (w systemie na Pierwsze Ryzyko)  
Franszyza redukcyjna – 1.000 PLN 

Na  
1). Klauzula ubezpieczenie od szkód elektrycznych:  
Zakres ubezpieczenia: niezadziałanie wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny, zmiany 
napięcia zasilania, zanik napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenie izolacji, zwarcie (spięcie),  
inne szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego nie będące następstwem elektryczności 
atmosferycznej powstałe wskutek przepięcia wewnętrznego, niezadziałania zabezpieczeń, 
przetężenia, za wysokiego lub za niskiego napięcia, przetarcia izolacji, zaniku napięcia, itp. szkody.  
Rodzaj mienia objętego ochroną – wszystkie odbiorniki prądu, sieci elektryczne, sieci 
teleinformatyczne, podzespoły elektryczne i elektroniczne maszyn i urządzeń technicznych. 
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 
1) we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach 
wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko 
zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego 
użytkowania, 
2) w maszynach elektrycznych, w których nie przeprowadzono okresowego badania 
eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów, o ile 
niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia takiego badania lub jego wynik był przyczyną 
szkody lub wpłynął na zwiększenie jej rozmiarów (wówczas odpowiedzialność wyłączona jest 
jedynie w zakresie w jakim niedopełnienie ww. obowiązku spowodowało lub zwiększyło rozmiar 
szkody); 
3) powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w 
związku z  okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględziny, przegląd), 
Zabezpieczenia: Użytkowanie zgodnie  z normami i wymogami. 
Szkodowość:  Brak zdarzeń szkodowych z tego rodzaju ryzyka 
Limit odpowiedzialności –  500.000 PLN (w systemie na Pierwsze Ryzyko)  
Franszyza redukcyjna – 1.000 PLN 

 

 

PYTANIE  

33. 2). Klauzula pokrycia rozbicia szyb i innych elementów szklanych – prosimy o dodanie 

zapisu: 

 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 
1) szklanych i kamiennych wykładzin podłogowych, 
2) szkła artystycznego, 
3) szyb w szklarniach i inspektach, 
4) szyb w pojazdach i środkach transportu, 
5) wartości zabytkowej i artystycznej witraży 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany 
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PYTANIE 

34. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w 

zakresie definicji klauzuli automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia dla ubezpieczenia 

mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

 

„Klauzula automatycznego pokrycia 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną 

ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie 

ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na 

Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu 

ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Ubezpieczyciela w terminie 

14 dni po upływie odpowiednio 180 dni okresu ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu 

ubezpieczenia oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w wyznaczonym terminie. 

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela  w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na 

mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej: 

20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy 

ubezpieczenia jednak nie więcej niż 20.000 000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk 

20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy 

ubezpieczenia jednak nie więcej niż 2 000 000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk 

3.  Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit może być ubezpieczone w ramach 

odrębnej umowy na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, po 

pisemnym potwierdzeniu ochrony przez Ubezpieczyciela  i za dopłatą dodatkowej składki pro 

rata za pozostały okres ubezpieczenia. 

4. Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi  wynikającej z udzielanej ochrony 

ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego 

kwartału, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje  OPZ w części II.1.1.1 UBEZPECZENIE MIENIA OD 
WSZYSTKICH RYZYK – ZAKRES OBLIGATORYJNY poprzez zmianę treści Klauzuli automatycznego 
pokrycia z: 
3). Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia – ochrona ubezpieczeniowa 
udzielana na podstawie dokumentu ubezpieczenia obejmuje automatycznie nieruchomości i 
ruchomości, zakupione wybudowane lub przejęte przez Ubezpieczającego lub znajdujące się pod jego 
kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do 30% łącznej sumy ubezpieczenia wynikającej z polisy.  
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody rozpoczyna z chwilą przejścia ryzyka na 
ubezpieczającego.  Rozliczenie składki – składka za mienie zgłoszone do ubezpieczenia będzie 
naliczana wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady „pro rata temporis” liczonej w dniach udzielanej 
ochrony. Zgłoszenie oraz rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 60 
dni od zakończenia 12-miesięcznej umowy ubezpieczenia.   

na : 
3). Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia – ochrona ubezpieczeniowa 
udzielana na podstawie dokumentu ubezpieczenia obejmuje automatycznie nieruchomości i 
ruchomości, zakupione wybudowane lub przejęte przez Ubezpieczającego lub znajdujące się pod jego 
kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia wynikającej z polisy, 
maksymalnie 20.000.000 zł.  Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody rozpoczyna z chwilą 
przejścia ryzyka na ubezpieczającego.  Rozliczenie składki – składka za mienie zgłoszone do 
ubezpieczenia będzie naliczana wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady „pro rata temporis” 
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liczonej w dniach udzielanej ochrony. Zgłoszenie oraz rozliczenie składki za udzielaną ochronę 
ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia 12-miesięcznej umowy ubezpieczenia.   
 
Zamawiający modyfikuje OPZ  w części II.1.2.  UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
OD WSZYSTKICH RYZYK poprzez zmianę treści Klauzuli automatycznego pokrycia z: 
3). Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia – ochrona ubezpieczeniowa 
udzielana na podstawie polisy obejmuje automatycznie sprzęt elektroniczny zakupiony lub przejęty 
przez Ubezpieczającego lub znajdujący się pod jego kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do limitu 
rocznego w wysokości 30% łącznej sumy ubezpieczenia wynikającej z polisy.  Odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela za szkody rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka na Ubezpieczającego.  Rozliczenie 
składki będzie dokonywane wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady „pro rata temporis” liczonej w 
dniach udzielanej ochrony. Zgłoszenie oraz rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową 
nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy ubezpieczenia.  Termin ten na wniosek 
Ubezpieczającego lub jego Pełnomocnika może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 dni.  
 na: 

3). Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia – ochrona ubezpieczeniowa 
udzielana na podstawie polisy obejmuje automatycznie sprzęt elektroniczny zakupiony lub przejęty 
przez Ubezpieczającego lub znajdujący się pod jego kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do limitu 
rocznego w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia wynikającej z polisy, maksymalnie 2.000.000 
zł. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka na 
Ubezpieczającego.  Rozliczenie składki będzie dokonywane wg stawki z oferty przy zastosowaniu 
zasady „pro rata temporis” liczonej w dniach udzielanej ochrony. Zgłoszenie oraz rozliczenie składki za 
udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy 
ubezpieczenia.  Termin ten na wniosek Ubezpieczającego lub jego Pełnomocnika może zostać 
przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 dni, za zgodą Ubezpieczyciela.  

 
 

PYTANIE 

35. 4). Klauzula Reprezentantów – prosimy o wprowadzenie treści klauzuli jak poniżej:  

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego 

niedbalstwa Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego / 

Ubezpieczonego uważa się członków zarządu spółki, prokurentów, dyrektorów, właścicieli / 

wspólników oraz inne osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na 

mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania podmiotem gospodarczym. Niniejsza 

klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu 

(dewastacji). 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany 

 

PYTANIE: 

36. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w 

zakresie klauzuli Leeway. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia 

poniższych zapisów:  

 

„5). Klauzula Leeway - dotyczy: zawartych ubezpieczeń w systemie sum stałych  

zasada proporcji - dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto w systemie na sumy 

stałe ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy zaniżono SU w stosunku do wartości z KŚT; dla 

odtworzeniowej, gdy niedoubezpieczenie przekracza 20% SU. Zasada proporcjonalnej redukcji 

odszkodowania nie ma zastosowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 20.000,00 
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PLN 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą na dzień 

wystąpienia szkody. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany 

 

PYTANIE 

37. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w 

zakresie klauzuli kradzieży zwykłej odnośnie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

 

„7). Klauzula kradzieży zwykłej, rozumiana jako: nie pozostawiający widocznych śladów 

włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia utrata przedmiotu ubezpieczenia powstała  

nie spełniający znamion kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczający ma obowiązek 

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie zgłoszenie 

faktu na policję nie później niż w ciągu 2 dni roboczych 24 godzin od powstania szkody lub 

powzięcia o niej wiadomości, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i 

wysokości szkody.  

Wyłączeniu podlega: 

- gotówka i jej substytuty; 

- niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami 

urzędowymi lub księgowymi; 

- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 

wykonaniu, niewykonaniu lub utraty zlecenia 

- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania 

umyślnego ubezpieczającego. 

Limit odpowiedzialności: 15.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

– limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego 

od wszystkich ryzyk  

Franszyza redukcyjna: 300,00 PLN” 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje OPZ w części II.1.1.1 UBEZPECZENIE MIENIA OD 
WSZYSTKICH RYZYK – ZAKRES OBLIGATORYJNY 
poprzez zmianę treści Klauzuli kradzieży zwykłej z: 
7). Klauzula kradzieży zwykłej, rozumiana jako: utrata przedmiotu ubezpieczenia powstała wskutek 
zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku.  Ubezpieczający ma obowiązek 
zgłoszenia faktu na policję nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powstania szkody lub powzięcia 
o niej wiadomości.  Wyłączeniu podlega: 
 - gotówka w kasie; 
 - braki inwentarzowe; 
 - wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 
wykonaniu, niewykonaniu lub utraty zlecenia  
Limit odpowiedzialności: 15.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

na 

7). Klauzula kradzieży zwykłej, rozumiana jako: utrata przedmiotu ubezpieczenia powstała wskutek 
zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku.  Ubezpieczający ma obowiązek 
zgłoszenia faktu na policję nie później niż w ciągu 24 godzin od powstania szkody lub powzięcia o niej 
wiadomości.  Wyłączeniu podlega: 
 - gotówka w kasie; 
 - braki inwentarzowe; 



Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A. 

Znak sprawy: BZ-7.II/2022 

 

  17 z 37 

 

 - wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 
wykonaniu, niewykonaniu lub utraty zlecenia  
Limit odpowiedzialności: 15.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 400 zł 

 

Zamawiający modyfikuje OPZ  w części II.1.2.  UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
OD WSZYSTKICH RYZYK poprzez zmianę treści Klauzuli kradzieży zwykłej z: 
1). Klauzula kradzieży zwykłej, rozumiana jako: utrata przedmiotu ubezpieczenia powstała wskutek 
zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku.  Ubezpieczający ma obowiązek 
zgłoszenia faktu na policję nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powstania szkody lub powzięcia 
o niej wiadomości.  
 Wyłączeniu podlega: 
 - braki inwentarzowe; 
 - wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 
wykonaniu, niewykonaniu lub utraty zlecenia  
Limit odpowiedzialności: 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

na 

1). Klauzula kradzieży zwykłej, rozumiana jako: utrata przedmiotu ubezpieczenia powstała wskutek 
zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku.  Ubezpieczający ma obowiązek 
zgłoszenia faktu na policję nie później niż w ciągu 24 godzin od powstania szkody lub powzięcia o niej 
wiadomości.  
 Wyłączeniu podlega: 
 - braki inwentarzowe; 
 - wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 
wykonaniu, niewykonaniu lub utraty zlecenia  
Limit odpowiedzialności: 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 400 zł 

 

PYTANIE: 

38. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w 

zakresie klauzuli akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych odnośnie ubezpieczenia 

mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

 

„11). Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych - Ubezpieczyciel 

akceptuje jako zgodne ze swoimi OWU posiadane przez Ubezpieczającego zabezpieczenia 

antykradzieżowe o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa: (nie 

mają zastosowania następujące wymogi OWU: drzwi zewnętrzne do ubezpieczanego lokalu lub 

pomieszczenia powinny posiadać 2 zamki lub kłódki wielozastawkowe; okna do których jest dostęp 

z parteru lub przybudówek powinny być zabezpieczone kratami stałymi lub otwieranymi - 

zamykanymi na 1 kłódkę wielozastawkową lub w inny sposób jaki przewidują wymagania 

Ubezpieczyciela). Klauzula nie dotyczy gotówki” 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez zmianę treści Klauzuli akceptacji istniejących 
zabezpieczeń antykradzieżowych w części II.1.1.1 UBEZPECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH 
RYZYK – ZAKRES OBLIGATORYJNY pkt 11 oraz w części II.1.2.  UBEZPIECZENIE SPRZĘTU 
ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK  pkt 7  

z: 
Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych - Ubezpieczyciel akceptuje jako 
zgodne ze swoimi OWU posiadane przez Ubezpieczającego zabezpieczenia antykradzieżowe: (nie 
mają zastosowania następujące wymogi OWU: drzwi zewnętrzne do ubezpieczanego lokalu lub 
pomieszczenia powinny posiadać 2 zamki lub kłódki wielozastawkowe; okna do których jest dostęp z 
parteru lub przybudówek powinny być zabezpieczone kratami stałymi lub otwieranymi - zamykanymi na 
1 kłódkę wielozastawkową lub w inny sposób jaki przewidują wymagania Ubezpieczyciela).  
 na: 
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Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych - Ubezpieczyciel akceptuje jako 
zgodne ze swoimi OWU posiadane przez Ubezpieczającego zabezpieczenia antykradzieżowe o ile w 
momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa: (nie mają zastosowania następujące 
wymogi OWU: drzwi zewnętrzne do ubezpieczanego lokalu lub pomieszczenia powinny posiadać 2 
zamki lub kłódki wielozastawkowe; okna do których jest dostęp z parteru lub przybudówek powinny być 
zabezpieczone kratami stałymi lub otwieranymi - zamykanymi na 1 kłódkę wielozastawkową lub w inny 
sposób jaki przewidują wymagania Ubezpieczyciela).   
 

 

PYTANIE 

39. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w 

zakresie klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

 

„12). Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – mienie znajdujące się w każdym nowym miejscu 

ubezpieczenia na terenie RP podlega automatycznie ochronie ubezpieczeniowej z chwilą przejścia 

ryzyka na Ubezpieczającego. Wymagane jest zgłoszenie nowej lokalizacji w terminie do 60 dni od 

momentu jej przejęcia.  

Jeżeli powyższe spowoduje wzrost sum ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia, 

zapłata dodatkowej składki nastąpi w wyznaczonym terminie wg klauzuli automatycznego 

pokrycia, która również musi zostać dołączona do umowy ubezpieczenia.  

Warunkiem ochrony ubezpieczenia mienia znajdującego się w nowych miejscach 

ubezpieczenia jest spełnienie minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych obowiązujących w umowie. 

Ochrona ubezpieczeniowa dla nowopowstałych lokalizacji rozpoczyna się automatycznie: 

1. w pierwszym dniu obowiązywania kontraktu najmu dla budynków lub pomieszczeń 

wynajmowanych przez Ubezpieczającego, 

2. w pierwszym dniu po podpisaniu umowy kupna i formalnym przejściu własności 

nieruchomości na Ubezpieczającego w przypadku zakupu nowych nieruchomości; 

3. w pierwszym dniu po podpisaniu i przekazaniu stosownego protokołu zdawczo-

odbiorczego dla nowo wybudowanych lub wyremontowanych budynków, odbieranych przez 

Ubezpieczającego. 

Zgłoszenia nie wymagają lokalizacje związane z krótkotrwałymi wystawami, targami, konferencjami 

oraz imprezami o podobnym charakterze, trwającymi do 30 dni (tzw. Lokalizacje nienazwane) - 

ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność 

Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, znajdujące się poza 

ubezpieczoną lokalizacją w związku z organizacją targów, wystaw, konferencji itp. imprez lub z 

udziałem w nich (w szczególności mienie ubezpieczającego związane z organizacją targów, 

wystaw, konferencji itp. imprez, takie jak wyposażenie, maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny, 

mienie niskocenne). Lokalizacje te powinny posiadać zabezpieczenia, które określone są w 

OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

Limit odpowiedzialności:  

1.000.000 zł dla pojedynczej lokalizacji na terenie RP i 50.000 zł poza RP na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w tym podlimit dla lokalizacji nienazwanych w wysokości 

100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia) – limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk oraz dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez dołączenie do treści Klauzuli nowych miejsc 

ubezpieczenia zapisu:   
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„Jeżeli powyższe spowoduje wzrost sum ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia, zapłata 

dodatkowej składki nastąpi w wyznaczonym terminie wg klauzuli automatycznego pokrycia, która 

również musi zostać dołączona do umowy ubezpieczenia. „ 

 

PYTANIE: 

40. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia 

od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym: 

- 5% wartości szkody nie mniej niż 2.000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej  

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany. 

 

41. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w 

zakresie klauzuli katastrofy budowlanej 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

 

„13). Klauzula katastrofy budowlanej w brzmieniu: szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu 

wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w 

rozumieniu prawa budowlanego. 

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy 

lub wymiany, 

- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących 

funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji. 

Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania 

utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym. 

Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do 

rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie. 

Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki nie posiadające odbioru 

końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego. 

Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie obejmują budynków tymczasowych bądź 

dopuszczonych tymczasowo lub użytkowania. 

Zakresem ochrony ubezpieczenia nie obejmuje budynków użytkowanych niezgodnie z 

przeznaczeniem. 

Limit 3.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie 5% wartości szkody nie mniej niż 2.000,00 zł” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje OPZ treść poprzez dołączenie do treści Klauzuli katastrofy 

budowlanej zapisu: 

Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte: 
- budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji,  
- budynki nie posiadające odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego. 
- budynki tymczasowe bądź dopuszczone  tymczasowo lub użytkowania. 
- budynki użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. 

 

PYTANIE 

42. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w 

zakresie klauzuli szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych, 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  
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„14). Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych, w brzmieniu: 

Zostaje potwierdzone, że szkody w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac budowlano-

montażowych prowadzonych przez lub na zlecenie Ubezpieczającego, w zakresie 

ubezpieczonych lokalizacji, powstałe w związku lub na skutek prowadzonych prac remontowych, 

modernizacyjnych i/lub montażowych oraz związanych z tym próbami i testami, pozostających na 

ryzyku Zamawiającego wchodzą w zakres ochrony z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w 

wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że 

prowadzone prace nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy.  

Dla szkód w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia ochrona pozostaje utrzymana mocą 

umowy ubezpieczenia, do wysokości sum ubezpieczenia.  

Ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych na warunkach niniejszej klauzuli 

obejmuje wartość wykonanych prac i materiałów będących własnością lub znajdujących się 

na ryzyku Ubezpieczającego do podanego powyżej limitu oraz wartość mienia istniejącego 

stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone 

bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano-montażowych i które jest 

ubezpieczone niniejszą umową – do pełnych sum ubezpieczenia tego mienia. 

Z zakresu niniejszej klauzuli wyłącza się prace, które naruszają konstrukcję budynku oraz dachu, 

oraz prace na obiektach nie posiadających ważnych odbiorów i pozwolenia na użytkowanie. 

Wszelkie wyłączenia zawarte w OWU dotyczące szkód powstałych w związku z prowadzeniem prac 

budowlano-montażowych nie mają zastosowania.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę .  

 

 

PYTANIE  

43. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości usunięcia Klauzuli ubezpieczenia mienia 

osób trzecich z zakresu obligatoryjnego ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez usunięcia Klauzuli ubezpieczenia mienia 

osób trzecich z zakresu obligatoryjnego ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

 

PYTANIE 

44. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu w klauzuli aktualizacji sumy ubezpieczenia dla 

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w 

wysokości  

1 000 000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk lub innego akceptowalnego przez 

zamawiającego limitu 

500 000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk lub innego 

akceptowalnego przez zamawiającego limitu 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez zmianę treści Klauzuli aktualizacji sumy 
ubezpieczenia w części II.1.1.1 UBEZPECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK – ZAKRES 
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OBLIGATORYJNY pkt 19) oraz w części II.1.2.  UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
OD WSZYSTKICH RYZYK  pkt 20) z: 
Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia, w brzmieniu: 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia Strony 
uzgodniły, że jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia mienie wg 
stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje 
ochroną ubezpieczeniową wartość tego mienia wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony.   

na  
Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia, w brzmieniu: 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia Strony 
uzgodniły, że jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia mienie wg 
stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje 
ochroną ubezpieczeniową wartość tego mienia wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony.  
Limit: 20% sumy ubezpieczenia podanej w OPZ wg stanu na 14.10.2022 roku. 
 

 

PYTANIE: 

45. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w 

zakresie Klauzuli włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

 

20). Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie, w brzmieniu: 

Zostaje potwierdzone, że do zakresu ochrony włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po 

szkodzie do limitu 200.000 zł w okresie ubezpieczenia – ponad limit wynikający z zapisów OWU. 

Ochrona udzielona w ramach niniejszej Klauzuli nie obejmuje kosztów związanych z 

usunięciem zanieczyszczeń gleby lub wody i ich rekultywacją lub odkażaniem. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę . 

 

PYTANIE 

46. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w 

zakresie Klauzuli ubezpieczenia uszkodzeń oraz awarii maszyn i urządzeń 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

 

„22). Klauzula ubezpieczenie uszkodzeń oraz awarii maszyn i urządzeń: Zakres 
ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek awarii lub uszkodzenia w 
maszynach, urządzeniach, aparatach i sprzęcie zdatnym do użytku i użytkowanym zgodnie z 
przeznaczeniem. Limit odpowiedzialności 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: za które na mocy przepisów prawa lub 
postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy; 
powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych, 
w tym kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, 
działania środków żrących lub starzenia się izolacji; w wymienialnych narzędziach wszelkiego 
rodzaju, wymurówkach oraz obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także dyszach 
palników oraz innych elementach, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od 
trwałości maszyny; spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia 
umowy ubezpieczenia; części, które przez używanie i/lub swoje własności fizyczne ulegają 
szybkiemu zużyciu i/lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności 
wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ognioochronne, ruszty pieców i 
palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, 
łańcuch, liny, druty itd.,; szkód, za które sprzedawca, dostawca, producent lub wykonujący 
naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: szkód spowodowanych 
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przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia ubezpieczenia, o których 
wiedział Ubezpieczający/Ubezpieczony lub jego reprezentanci;  wszelkiego rodzaju 
materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, 
chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi 
do obróbki skrawaniem, elektrod; szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych 
okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów. Klauzula dotyczy grup: 3, 4, 5 ,6 i 8 
KŚT.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę . 

 

PYTANIE 

47. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 

odnośnie: 23) klauzuli szkód w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Treść klauzuli wskazuje 

ubezpieczenie do pełnej wysokości sum, natomiast zapisy o tych samych szkodach w punkcie 

„Zastrzeżenia do OWU mienia od wszystkich ryzyk (..)” narzucają limit w wysokości 4 000 000,00 

PLN 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez zmianę treści Klauzuli Szkód w wyniku 
pośredniego uderzenia pioruna z : 
23). Szkody w wyniku pośredniego uderzenia pioruna (uszkodzenie ubezpieczonego mienia 
wskutek indukcji elektromagnetycznej spowodowanej przez wyładowanie atmosferyczne) - ochrona do 
pełnej wysokości sum ubezpieczenia. 
 na: 
23). Szkody w wyniku pośredniego uderzenia pioruna (uszkodzenie ubezpieczonego mienia 
wskutek indukcji elektromagnetycznej spowodowanej przez wyładowanie atmosferyczne) – Limit 
odpowiedzialności : 4.000.000 zł. (Limit ten nie ma zastosowania, gdy OWU przewidują korzystniejsze 
dla Zamawiającego warunki ochrony, wówczas zastosowanie ma limit wynikający z OWU Wykonawcy).   
 

 

48. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w 

zakresie Klauzuli ubezpieczenia mienia zewnętrznego 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

 

„26). Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego, w brzmieniu: 

Zostaje potwierdzone, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, 

zakres ochrony zostaje rozszerzony o wszelkie szkody kradzieży, rabunku, dewastacji w mieniu 

znajdującym się na zewnątrz budynków i budowli (np. reklamy, tablice informacyjne, kamery 

monitoringu, klimatyzatory, zapory śniegowe, anteny, instalacje odgromowe) w miejscu 

ubezpieczenia określonym w OPZ, a także w lokalizacjach, w których podjęto działania 

zmierzające do rozpoczęcia w nich działalności. Mienie zewnętrzne powinno być zabezpieczone 

w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez użycia narzędzi. Limit odpowiedzialności 

ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi równowartość 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-

miesięcznym okresie ubezpieczenia.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez zmianę treści Klauzuli ubezpieczenia 
mienia zewnętrznego z : 

26). Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego, w brzmieniu:  
Zostaje potwierdzone, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, zakres 
ochrony zostaje rozszerzony o wszelkie szkody kradzieży, rabunku, dewastacji w mieniu znajdującym 
się na zewnątrz budynków i budowli (np. reklamy, tablice informacyjne, kamery monitoringu, 
klimatyzatory, zapory śniegowe, anteny, instalacje odgromowe) w miejscu ubezpieczenia określonym 
w OPZ, a także w lokalizacjach, w których podjęto działania zmierzające do rozpoczęcia w nich 
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działalności.  Mienie zewnętrzne powinno być zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie 
było możliwe bez użycia narzędzi.  Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi 
równowartość 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.  

Na: 

26). Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego, w brzmieniu:  
Zostaje potwierdzone, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, zakres 
ochrony zostaje rozszerzony o wszelkie szkody kradzieży, rabunku, dewastacji w mieniu znajdującym 
się na zewnątrz budynków i budowli (np. reklamy, tablice informacyjne, kamery monitoringu, 
klimatyzatory, zapory śniegowe, anteny, instalacje odgromowe) w miejscu ubezpieczenia określonym 
w OPZ, a także w lokalizacjach, w których podjęto działania zmierzające do rozpoczęcia w nich 
działalności, objętych ochroną w ramach klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia. Mienie 
zewnętrzne powinno być zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez 
użycia narzędzi.  Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi równowartość 20.000 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia. 

 

PYTANIE: 

49. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w 

zakresie Klauzuli terroryzmu 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

 

35) Klauzula terroryzmu 

1. Z zachowaniem wszystkich pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia strony ustalają, że 

Ubezpieczyciel rozszerza odpowiedzialność ubezpieczeniową o szkody w przedmiocie 

ubezpieczenia powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pojazdu lub upadku statku 

powietrznego, spowodowane przez akt terroru. 

2. Pod pojęciem „akt terroru” rozumie się nielegalne działanie lub akcję organizowaną z pobudek 

ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualną lub grupową, prowadzoną 

przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub 

rządu, skierowaną przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mającą na celu wywarcie 

wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego 

przy użyciu przemocy bądź groźby użycia przemocy, 

3. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie spowodowane przez zdefiniowany powyżej akt 

terroru wynosi 5 000 zł. 

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów obejmowanych ochroną w 

ramach niniejszej Klauzuli wynosi 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę . 

 

 

50. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w 

zakresie Klauzuli zwiększonych kosztów działalności 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

 

„37) Klauzula zwiększonych kosztów działalności: w brzmieniu: W przypadku zakłócenia 

działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w wyniku powstania szkody, będącej rezultatem 

zaistnienia zdarzenia losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy 

ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 

uszkodzeń, Ubezpieczyciel pokryje wszystkie dodatkowe niezbędne i uzasadnione koszty jakie 

Ubezpieczający zmuszony będzie ponieść w celu kontynuacji normalnego trybu działalności. Dla 

potrzeb niniejszego ubezpieczenia, pod pojęciem zwiększonych kosztów działalności rozumie się 
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wszystkie koszty, które nie występowały w ramach normalnej działalności 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przed powstaniem szkody i do których powstania przyczyniła 

się, pośrednio lub bezpośrednio, przedmiotowa szkoda oraz koszty wynikające z różnicy pomiędzy 

kosztami danego rodzaju ponoszonymi w trakcie normalnego toku działalności 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego a kosztami tego samego rodzaju, które Ubezpieczający jest 

zmuszony ponosić po zaistnieniu szkody i do których wzrostu w sposób pośredni lub bezpośredni 

przyczyniła się zaistniała szkoda.  

Za dodatkowe koszty działalności będące przedmiotem niniejszej klauzuli, uważa się koszty: 

a. wynikające z konieczności czasowego użytkowania innych budynków, budowli, 

lokali, maszyn lub urządzeń stanowiących własność innych podmiotów, 

b. wynajęcia środków transportu w celu przewiezienia mienia do nowej lokalizacji oraz 

adaptacji pomieszczeń w tej nowej lokalizacji, 

c. wynajęcia i pracy specjalistycznego sprzętu do załadowania mienia w miejscu 

ubezpieczenia, przeładowania i wyładowania tego mienia w nowej lokalizacji, 

d. pracy w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych u Ubezpieczającego, 

w związku z pracami, o których mowa w pkt 2) i 3), 

e. poinformowania klientów i podmiotów współpracujących o zmianach w prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

 

Ubezpieczyciel ponosi wyłącznie odpowiedzialność za dodatkowe i udokumentowane 

koszty, o których mowa powyżej, poniesione przez Ubezpieczającego w celu złagodzenia lub 

zatrzymania spadku przychodów oraz kontynuowania działalności gospodarczej, które są 

bezpośrednio związane ze szkodą w mieniu, za którą Ubezpieczyciel wypłacił 

odszkodowanie, z zastrzeżeniem poniższych wyłączeń: 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, jeżeli są one związane: 

a. z brakiem środków finansowych na odtworzenie mienia dotkniętego szkodą w 

mieniu, 

b. z decyzją właściwych organów państwowych lub samorządowych, które 

uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, 

c. z innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odtworzenia 

zniszczonego lub uszkodzonego mienia. 

Ubezpieczyciel nie pokrywa także dodatkowych kosztów: 

a. związanych z zakupem mienia, w tym z transportem i innymi pracami z tym 

związanymi, 

b. nie związanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością 

gospodarczą (np. z tytułu operacji giełdowych, dokonanych inwestycji lub handlu 

nieruchomościami). 

 

Warunkiem ponoszenia przez Ubezpieczyciela odpowiedzialności ubezpieczeniowej za 

dodatkowe koszty, jest wcześniejsze - przed ich poniesieniem, poinformowanie 

Ubezpieczyciela o ich zakresie i wysokości oraz uzyskanie zgody Ubezpieczyciela na ich 

pokrycie, pod rygorem braku wypłaty odszkodowania. 

Limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w okresie Umowy Generalnej jest 500.000 zł – stanowi 

on górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu kosztów objętych niniejszą klauzulą, 

powstałych wskutek jednego i wszystkich zdarzeń (limit wspólny dlaubezpieczenia mienia i 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego). Czas odszkodowawczy: 6 miesięcy” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę . 
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PYTANIE 

51. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w 

zakresie Klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

 

Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia - Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych 

niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się dodatkową, prewencyjną sumę 

ubezpieczenia w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma 

ubezpieczenia ma zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono 

niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca 

ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru 

szkody. Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów 

ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. 

Wysokość prewencyjnej sumy ubezpieczenia: 1.000.000 zł. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez zmianę treści Klauzuli prewencyjnej sumy 
ubezpieczenia z: 
Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia -  Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się dodatkową, prewencyjną sumę 
ubezpieczenia w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma 
ubezpieczenia ma zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono 
niedoubezpieczenie.  Wysokość prewencyjnej sumy ubezpieczenia: 1.000.000 zł 

na: 
Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia -  Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się dodatkową, prewencyjną sumę 
ubezpieczenia w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma 
ubezpieczenia ma zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono 
niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca 
ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru 
szkody. Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów 
ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. 
Wysokość prewencyjnej sumy ubezpieczenia: 1.000.000 zł 
 

PYTANIE: 

52. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w 

ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w zakresie klauzuli tymczasowego 

magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji   

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

 

12). Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji, w brzmieniu: 

Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu 

elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie 

użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia, objętych ochroną. Za okres 

przejściowy rozumie się okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą pod warunkiem, że mienie jest 

składowane nie niżej niż 14 cm nad poziomem podłogi w pomieszczeniach znajdujących się 

na poziomie gruntu lub poniżej poziomu gruntu.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę . 
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PYTANIE: 

53. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w 

ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w zakresie klauzuli ubezpieczenia 

sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania   

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:  

 

„13). Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania, 

w brzmieniu: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub 

uszkodzenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do 

momentu zainstalowania na stanowisku pracy i zakończenia testów, jeśli były wymagane przez 

producenta, pod następującymi warunkami spełnionymi jednocześnie: 

1) sprzęt elektroniczny lub jego części są składowane w oryginalnych opakowaniach, w 

pomieszczeniach do tego przystosowanych, zgodnie z wymogami producenta, 

2) Okres ochrony wynosi 3 miesiące od daty dostawy i może być wydłużony za zgodą 

Ubezpieczyciela. 

Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej Klauzuli nie obejmuje szkód, które zostały 

spowodowane przez osoby wykonujące dostawę, serwis, montaż lub uruchomienie 

ubezpieczonego sprzętu.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę . 

 

PYTANIE 

54. Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK 

postanowień szczególnych w następującej treści: 

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych 

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane: 

1) zdarzeniami lub 

2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego 

powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub 

kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii 

jakichkolwiek chorób zakaźnych. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższej klauzuli jako postanowienia 

szczególne do zakresu obligatoryjnego OPZ w odniesieniu do UBEZPIECZENIA MIENIA W 

SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK. 

 

PYTANIE 

55. Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści: 

„Klauzula sankcji 

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub 

wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela  na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem 

rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych 

wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji 

wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.” 
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Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższej klauzuli jako postanowienia 

szczególne do zakresu obligatoryjnego OPZ. 

 

PYTANIE 

56. Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE 

WSZYSTKICH RYZYK postanowień w następującej treści: 

Klauzula Cyber/IT security 

Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy  ubezpieczenia za zniszczenia, zepsucia, 

przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania 

ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub 

wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub 

uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiejkolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej 

przerwą w działalności gospodarczej. 

Dla celów niniejszej klauzuli zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek 

danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu 

komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub 

uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie stosuje się bez względu na jakiekolwiek 

postanowienie oryginalnego tekstu polisy. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższej klauzuli jako postanowienia 

szczególne do zakresu obligatoryjnego OPZ w odniesieniu do UBEZPIECZENIA SPRZĘTU 

ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK. 

 

 

 

PYTANIE: 

57. Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie klauzuli  Cyber – warunek obligatoryjny  

 

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia 

w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe) 

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek 
innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez: 

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej; 

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, 
Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych; 

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych 
elektronicznych; 

1.4  niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub 
korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych; 

jako konsekwencje: 

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca; 

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu; 
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(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego  

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci 
komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są 
bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem. 

Definicje: 

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje: 

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, 
program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące 
własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową 
ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych 
oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania 
danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych. 

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub 
urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym 
Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom 
komputerowym wymianę Danych elektronicznych. 

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub 
przechowywane przez system komputerowy. 

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję 
programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością 
uszkadzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów 
komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym 
między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa 
dostępu” lub „Odmowa usługi”. 

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest 
wyłączony. 

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i 
wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje 
wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie 
szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną 
ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych 
w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za 
fizyczną stratę lub uszkodzenie. 

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

warunkami ubezpieczenia 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, wówczas podstawę 

wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z 

niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. 

Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do 

odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one 

wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, 

nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani 

skompilowane. 

 ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższej klauzuli do zakresu 

obligatoryjnego OPZ w odniesieniu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia 

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  

 

58. Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie klauzuli  informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w 
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mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) – warunek obligatoryjny – treść jak 

poniżej  

 

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej) 

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia 

stanowiącego przedmiot ubezpieczenia  i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile 

ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową 

ubezpieczenia. 

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie 

związanych z  fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w 

szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do 

użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej. 

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za 

pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy 

czym: 

 

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny 

organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, 

2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie 

drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek 

powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy 

organizmami 

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko 

uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko 

uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty 

możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem. 

 

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, 

dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższej klauzuli do zakresu 

obligatoryjnego OPZ w odniesieniu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia 

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk . 

 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

PYTANIE 
59) Planowane inwestycje- prosimy o informacje dodatkowe na temat planowanej budowy instalacji 

fotowoltaicznej: 

1)przewidywana wartość inwestycji, 

2)planowana moc instalacji w kWp, 

3)miejsce montażu – na dachu czy na gruncie ? prosimy o bliższe informacje nt. lokalizacji miejsca 

montażu, 

4)projekt instalacji- prosimy o udostępnienie , jeśli jest opracowany 

5)prosimy o przysłanie projektu przed zatwierdzeniem celem zaopiniowania pod względem oceny 

ryzyka  

ODPOWIEDŹ:  

Przewidywana wartość inwestycji dotyczącej montażu paneli fotowoltanicznych to ok. 3.000.000 zł. 

Inwestycja na chwilę obecną jest we wstępnej fazie planowania – Zamawiający nie posiada danych 

na temat parametrów technicznych. 

 

PYTANIE: 
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60) Prosimy o potwierdzenie, że intencją Ubezpieczającego jest uzyskanie ochrony 
ubezpieczeniowej od szkód powstałych wskutek nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli 
Ubezpieczającego zdarzeń losowych. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
PYTANIE: 

61) Mienie zgłaszane do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej (maszyny, urządzenia, 
wyposażenie, sprzęt elektroniczny) – prosimy o informację, czy  wartości mienia zostały 
zaktualizowane do realnych wartości odtworzeniowych? W jaki sposób/jaką metodą zostały 
oszacowane wartości odtworzeniowe ? 
ODPOWIEDŹ: Wartości odtworzeniowe zostały oszacowane przez Zamawiającego na podstawie 
dostępnych informacji i ofert rynkowych. 
 
PYTANIE 

62) Prosimy o udostępnienie szczegółowego wykazu mienia zgłaszanego do ubezpieczenia.  
ODPOWIEDŹ: Wykaz mienia Zamawiający udostępnia w Załączniku nr 8. 
 
PYTANIE 

63) Mienie osób trzecich i mienia pracownicze- prosimy o zmianę rodzaju wartości/sposobu wypłaty 
odszkodowania z odtworzeniowej na rzeczywistą. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje treść OPZ w części II.1.1.1 UBEZPECZENIE MIENIA OD 
WSZYSTKICH RYZYK – ZAKRES OBLIGATORYJNY, w miejscu „Wypłata odszkodowania:” poprzez 
dodanie zapisu po słowach : 

• Dla ryzyk i mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko – wg wartości odtworzeniowej 
maksymalnie do wysokości powstałej szkody nie więcej jednak niż do wartości księgowej brutto środka 
trwałego oraz przyjętego podlimitu odpowiedzialności za dane ryzyko. 
 
„Mienie osób trzecich i mienia pracownicze – wg. wartości rzeczywistej” 
 

ZAKRES OBLIGARORYJNY 
PYTANIE 
64) Mienie osób trzecich , w tym mienie wystawców- zgłaszane do ubezpieczenia w systemie 

pierwszego ryzyka z limitem 100.000  PLN . 
     Prosimy o potwierdzenie , że mienie osób trzecich , w tym mienie wystawców nie obejmuje: 
     -mienia będącego przedmiotem magazynowania, spedycji/logistyki, 
     -mienia użytkowanego przez Ubezpieczającego na podstawie zawartej umowy leasingu, najmu, 
      dzierżawy, użyczenia  lub innej umowy o podobnym charakterze  
     -pojazdów samochodowych/motocykli 
    -mienia przyjętego w celu sprzedaży . 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że mienie osób trzecich , w tym mienie wystawców zgłaszane 
do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka nie obejmuje mienia użytkowanego przez 
Ubezpieczającego na podstawie zawartej umowy leasingu, najmu, dzierżawy, użyczenia  lub innej 
umowy o podobnym charakterze.  
 

PYTANIE: 
65) Prosimy o informację, czy Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia całe mienie stanowiące 

własność Ubezpieczającego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, 
które znajduje się w zgłaszanej do ubezpieczenia  lokalizacji ?  

ODPOWIEDŹ: Przedmiotem ubezpieczenia jest całe mienie będące w posiadaniu Zamawiającego, 
zgodnie z wykazem środków trwałych (z wyłączeniem pojazdów podlegających rejestracji z Gr. 7 oraz 
wybranych elementów Grupy 2 rejestru środków trwałych - bez pozycji: place i drogi , droga 
wewnętrzna, fontanna, rzeźba plenerowa, kolumna czasu. 

 

PYTANIE  

66) Nadziemne i podziemne sieci przesyłowe wszelkiego typu (instalacje energetyczne, 
ciepłownicze, telekomunikacyjne, wodno-kanalizacyjne lub centralnego ogrzewania) zlokalizowane 
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w miejscu ubezpieczenia zgłaszane z limitem odpowiedzialności 4.000.000 PLN w okresie 
ubezpieczenia- prosimy o informację, czy ich pełna wartość jest zgłaszana do ubezpieczenia w 
ramach sumy ubezpieczenia budowli zgłaszanych do ubezpieczenia na sumy stałe (27.127.013,72 
PLN) ? Jak jest ich wartość w systemie sum stałych ?  

ODPOWIEDŹ: Wartość sieci przesyłowych zaewidencjonowanych w grupie II środków trwałych 
zgłaszana jest do ubezpieczenia w pełnej wysokości w ramach ubezpieczenia budowli – wartości 
wykazane w załączniku nr 8. Instalacje wewnętrzne budynków / budowli uwzględnione są sumach 
ubezpieczenia budynków /budowli.  
 
PYTANIE  
67) Prosimy o informację, czy Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia napowietrzne linie 

przesyłowe, rozdzielcze, transmisyjne (każdego rodzaju napowietrzne linie elektryczne i 
teletechniczne /elektroenergetyczne, trakcyjne, telekomunikacyjne: światłowodowe, telefoniczne, 
itd./ obejmujące zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie, w tym przewody, 
słupy linii napowietrznej, złącza) ? 

     Jeśli tak, to prosimy o podanie ich pełnej sumy ubezpieczenia  oraz potwierdzenie, ze znajdują się 

w odległości nie większej niż 500 m od zgłaszanej do ubezpieczenia lokalizacji. 

PYTANIE 

68) 68) Zastrzeżenia do OWU mienia od wszystkich ryzyk- prosimy o wykreślenie zdania:  

           „Powyższe ryzyka podlegają włączeniu do zakresu ochrony jako ryzyka nienazwane (bez definicji 

określającej szczegółowo ryzyko) oraz do wysokości sumy ubezpieczenia – powyższe ryzyka 

podlegają ochronie niezależnie od innych wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU mienia 

od wszystkich ryzyk Ubezpieczyciela (wyjątek stanowi nieprzestrzeganie przez TK S.A. ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej).” 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sieci przesyłowe, które są zaewidencjonowane 
w grupie II środków trwałych wg. wartości wykazanych w załączniku nr 8 z wykazem mienia do 
ubezpieczenia . Instalacje wewnętrzne budynków / budowli uwzględnione są sumach ubezpieczenia 
budynków /budowli. Sieci przesyłowe wszelkiego typu znajdują się w odległości nie większej niż 500 m 
od zgłaszanej do ubezpieczenia lokalizacji. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

PYTANIE: 
69) Prosimy o wykreślenie zdania :”Ubezpieczający nie ma obowiązku informowania o zmianie danych 

zawartych w załączniku opisującym konstrukcje i zabezpieczenia poszczególnych budynków – 
zamieszczone w załączniku dane odpowiadają stanowi na dzień - 14.10.2022 r.”  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 
PYTANIE  

70) Franszyza redukcyjna- wnioskujemy o ustalenie franszyz redukcyjnych w wysokości: 
   -Klauzula awarii maszyn- 1.000 PLN 
   -Klauzula szkód elektrycznych- 1.000 PLN 
  -Zwiększone koszty działalności – 3 dni robocze 
  - Pozostałe Szkody- 500,00 PLN w każdej szkodzie  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmodyfikował wysokość franszyz w odpowiedzi do pytania nr 31 
 
PYTANIE 

71) Klauzula ubezpieczenia od szkód elektrycznych, rodzaj mienia objętego ochroną- prosimy o 
wykreślenie z przedmiotów ubezpieczenia  „sieci elektryczne, sieci teleinformatyczne” 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 
PYTANIE 
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72) Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia- prosimy o ustalenie limitu kwotowego 
w wysokości maks. 20.000.000 PLN oraz zmianę terminu rozliczenia na 30 dni od zakończenia 
okresu ubezpieczenia. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmodyfikował treść klauzuli automatycznego pokrycia w odpowiedzi do 
pytania nr 34. 

 
PYTANIE  
73) Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o: 

-ustalenie terminu zgłoszenia nowej lokalizacji na 30 dni od uruchomienia nowej lokalizacji, 

-dla lokalizacji poza terenem RP  ograniczenie zakresu terytorialnego do terytorium Unii Europejskiej 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez zmianę treści Klauzuli nowych miejsc 
ubezpieczenia w części II.1.1.1 UBEZPECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK – ZAKRES 
OBLIGATORYJNY pkt 12) oraz w części II.1.2.  UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
OD WSZYSTKICH RYZYK  pkt 8)   
z: 
Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – mienie znajdujące się w każdym nowym miejscu 
ubezpieczenia podlega automatycznie ochronie ubezpieczeniowej z chwilą przejścia ryzyka na 
Ubezpieczającego.  Wymagane jest zgłoszenie nowej lokalizacji w terminie do 60 dni od momentu jej 
przejęcia.  Zgłoszenia nie wymagają lokalizacje związane z krótkotrwałymi wystawami, targami, 
konferencjami oraz imprezami o podobnym charakterze, trwającymi do 30 dni - ochroną 
ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność Ubezpieczonego lub 
będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, znajdujące się poza ubezpieczoną lokalizacją 
w związku z organizacją targów, wystaw, konferencji itp. imprez lub z udziałem w nich (w szczególności 
mienie ubezpieczającego związane z organizacją targów, wystaw, konferencji itp. imprez, takie jak 
wyposażenie, maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny, mienie niskocenne).  
Limit odpowiedzialności: 1.000.000 zł dla lokalizacji na terenie RP i 50.000 zł poza RP na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk oraz dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.  

 Na: 
Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – mienie znajdujące się w każdym nowym miejscu 
ubezpieczenia podlega automatycznie ochronie ubezpieczeniowej z chwilą przejścia ryzyka na 
Ubezpieczającego.  Wymagane jest zgłoszenie nowej lokalizacji w terminie do 30 dni od momentu jej 
przejęcia.  Zgłoszenia nie wymagają lokalizacje związane z krótkotrwałymi wystawami, targami, 
konferencjami oraz imprezami o podobnym charakterze, trwającymi do 30 dni - ochroną 
ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność Ubezpieczonego lub 
będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, znajdujące się poza ubezpieczoną lokalizacją 
w związku z organizacją targów, wystaw, konferencji itp. imprez lub z udziałem w nich (w szczególności 
mienie ubezpieczającego związane z organizacją targów, wystaw, konferencji itp. imprez, takie jak 
wyposażenie, maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny, mienie niskocenne).  
Limit odpowiedzialności: 1.000.000 zł dla lokalizacji na terenie RP i 50.000 zł poza RP na terenie 
Europy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – limit wspólny dla ubezpieczenia 
mienia od wszystkich ryzyk oraz dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.  

Jeżeli powyższe spowoduje wzrost sum ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia, zapłata 

dodatkowej składki nastąpi w wyznaczonym terminie wg klauzuli automatycznego pokrycia, 

która również musi zostać dołączona do umowy ubezpieczenia. 

 

PYTANIE 
74) Klauzula kradzieży zwykłej – prosimy o : 

   -ustalenie terminu zgłoszenia na Policję na 24 godziny od daty powstania szkody lub uzyskania  

    o niej wiadomości 

 -wyłączenia z zakresu ochrony dziel sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub 

   unikatowym , eksponatów  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmodyfikował treść klauzuli kradzieży zwykłej w odpowiedzi do pytania 
nr 37. 

 

PYTANIE 
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75) Klauzula ubezpieczenia mienia osób trzecich – prosimy o wykreślenie Klauzuli z zakresu 
obligatoryjnego. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania nr 43.  

 
PYTANIE 
76) Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że ewentualny wzrost sumy 

ubezpieczenia wynikający z aktualizacji nie przekroczy 20% sumy ubezpieczenia podanej w OPZ 
wg stanu na 14.10.2022 roku. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmodyfikował treść Klauzuli aktualizacji sumy ubezpieczenia w 

powyższym zakresie w odpowiedzi do pytania nr 44. 

 

PYTANIE 
77) Klauzula 72 godzin 

         Z treści OPZ nie wynika, co należy rozumieć pod pojęciem „szkody następcze” zastosowanym  
         w treści klauzuli , o jakiego rodzaju szkody chodzi ?  Prośba o podanie przykładu takiej szkody. 
         Wnioskujemy o zmianę treści Klauzuli 72 godzin na następującą : 

      Klauzula 72 godzin. 

    Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia,  

w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony 

uzgodniły, że wszystkie szkody powstałe w objętych ochroną miejscach ubezpieczenia w czasie 

następujących po sobie 72 godzin na skutek wystąpienia zdarzenia spowodowanego działaniem sił 

natury tj.  wiatru, deszczu, gradu, trzęsienia ziemi,  powodzi – objętego ochroną ubezpieczeniową w 

ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy 

ubezpieczenia oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ: Przez szkody następcze Zamawiający rozumie szkody, które powstały wtórnie, jako 
następstwo pierwotnie zaistniałej szkody. Przykład: w wyniku działania huraganu doszło do 
uszkodzenia dachu,  
w następstwie uszkodzenia dachu powstała szkoda zalaniowa w budynku.  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli. 

 
PYTANIE 

78) Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia- prosimy o dopisanie do treści Klauzuli, że ma 
zastosowanie wyłącznie do przedmiotów ubezpieczenia ubezpieczonych w systemie sum stałych. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmodyfikował treść Klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia w 

powyższym zakresie w odpowiedzi do pytania nr 51. 
 

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

PYTANIE: 

79) Prosimy o potwierdzenie, że intencją Ubezpieczającego jest uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej 
od szkód powstałych wskutek nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli 
Ubezpieczającego zdarzeń losowych. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

PYTANIE: 

80) Mienie zgłaszane do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej (sprzęt elektroniczny) – prosimy o 
informację, czy  wartości mienia zostały zaktualizowane do realnych wartości odtworzeniowych? 
W jaki sposób/jaką metodą zostały oszacowane wartości odtworzeniowe ? 
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ODPOWIEDŹ:  Wartości odtworzeniowe zostały oszacowane przez Zamawiającego na podstawie 
dostępnych informacji i ofert rynkowych. 
 
PYTANIE 
81) Prosimy o potwierdzenie, ze rozszerzenie zakresu terytorialnego poza terytorium RP na teren 

Europy dotyczy tylko sprzętu przenośnego. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny poza RP – teren całego świata 
dotyczy tylko sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych. 
 
PYTANIE 

82) Prosimy o udostępnienie szczegółowego wykazu sprzętu elektronicznego zgłaszanego do 
ubezpieczenia  
ODPOWIEDŹ: Szczegółowy wykazu sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia jest 
prezentowany w Załączniku nr 4.  

 
PYTANIE 
83) Franszyza redukcyjna- wnioskujemy o ustalenie franszyz redukcyjnych w wysokości: 

   -ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej- 10% wartości Szkody, nie mniej niż 500,00 PLN  
-ubezpieczenie Zwiększonych kosztów działalności - koszty proporcjonalne 3 dni robocze, 

       - ubezpieczenie Zwiększonych kosztów działalności - koszty nieproporcjonalne 10% wartości  

          Szkody, nie mniej niż 500,00 PLN 

        -pozostałe Szkody- 5% wartości Szkody , nie mniej niż 200 PLN  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

PYTANIE 

84) Klauzula kradzieży zwykłej – prosimy o ustalenie terminu zgłoszenia na Policję na 24 godziny od 
daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmodyfikował treść Klauzuli kradzieży zwykłej w odpowiedzi do pytania 

nr 37. 

 

PYTANIE 
85) Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia- prosimy o ustalenie limitu kwotowego 

w wysokości maks. 500.000.000 PLN oraz zmianę terminu rozliczenia na 30 dni od zakończenia 
okresu ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmodyfikował treść klauzuli automatycznego pokrycia w odpowiedzi do 
pytania nr 34. 

 
PYTANIE 

86) Klauzula leeway- prosimy o ustalenie limitu w wysokości 120% sumy ubezpieczenia. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje OPZ  w części II.1.2.  UBEZPIECZENIE SPRZĘTU 
ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK poprzez zmianę treści Klauzuli Leeway  
z: 
4). Klauzula leeway – Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody zasada 
proporcjonalnej wypłaty odszkodowania nie będzie stosowana do limitu 130% w przypadku, gdy 
wartość przedmiotu szkody, którego suma ubezpieczenia została ustalona według wartości 
odtworzeniowej lub księgowej początkowej, w dniu szkody nie przekracza 130% sumy 
ubezpieczenia tego przedmiotu.  
Na: 

4). Klauzula leeway – Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody zasada 
proporcjonalnej wypłaty odszkodowania nie będzie stosowana do limitu 120% w przypadku, gdy 
wartość przedmiotu szkody, którego suma ubezpieczenia została ustalona według wartości 
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odtworzeniowej lub księgowej początkowej, w dniu szkody nie przekracza 120% sumy 
ubezpieczenia tego przedmiotu.  

 

PYTANIE 
87) Wnioskujemy o wprowadzenie do treści klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia  limitu 

odpowiedzialności (proponowany limit 300.000,00 PLN) oraz obowiązku zgłaszania nowych miejsc 
ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty uruchomienia nowej lokalizacji. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmodyfikował treść klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia w 
odpowiedzi do pytania nr 73. 
 
PYTANIE 

88)  
89) Prosimy o potwierdzenie, że 

1.W sprawach nieuregulowanych w OPZ mają zastosowanie Ogólne i szczególne  warunki 

ubezpieczeń Ubezpieczyciela zgodnie ze złożoną ofertą .  

         2.Jeżeli ogólne i szczególne warunki wykonawcy  wskazują przesłanki wyłączające bądź  

            ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że  

            Zamawiający włączył je wprost  do zakresu ubezpieczenia  w OPZ 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym postanowieniami Opisu 
Przedmiotu Ubezpieczenia zastosowanie mogą mieć Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego 
wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z Opisem Przedmiotu Ubezpieczenia.  
Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. 
W przypadku, jeżeli w OWU znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, iż zakres 
ubezpieczenia jest szerszy lub korzystniejszy dla Zamawiającego od proponowanego, to automatycznie 
zostaje on włączony do ochrony ubezpieczeniowej.  
 

 

 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne 

PYTANIE 

89). Prosimy o zmianę zapisów : 

1. Klauzula szkody całkowitej w brzmieniu: Szkody powyżej 70% sumy ubezpieczenia 

poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia traktowane będą jako szkody całkowite. 

Uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu 

w dniu ustalenia odszkodowania traktowane będą jako szkody całkowite. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje treść klauzuli szkody całkowitej w sposób następujący: 

Było: 
Szkody powyżej 70% sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia traktowane 
będą jako szkody całkowite.  
 
Jest: 
Uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu w 
dniu ustalenia odszkodowania traktowane będą jako szkody całkowite. 
 
PYTANIE 
90). Prosimy o zmianę zapisów : 
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4. Klauzula terminów oględzin w przypadku szkody, w brzmieniu: W przypadku zajścia szkody 

Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 

momentu zgłoszenia szkody; 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje treść klauzuli terminów oględzin w przypadku szkody w 
sposób następujący: 
Było: 
W przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie 
dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. 
 
Jest: 
W przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. 
 

PYTANIE 

91). Prosimy o zmianę zapisów : 

II.2.1.4 Ubezpieczenie kosztów pomocy w wypadku lub awarii ASSISTANCE: 

b) Pomoc serwisową (bez limitu odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania): próba 

usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia (wypadek, awaria, in. zdarzenie), holowanie 

ubezpieczonego pojazdu – bez limitu kilometrów na terenie RP (wypadek, awaria, in. zdarzenie), z 

limitem 1200 km na terenie Europy (wypadek), organizacja parkingu, holowanie pojazdu 

poszkodowanego na terytorium RP (wypadek), . ekspertyza techniczna 

(wypadek, awaria), złomowanie pojazdu (wypadek, awaria); 

d) Pojazd zastępczy: w przypadku wypadku i kradzieży do 10 dni, w przypadku awarii do 5 dni (2 razy 

w okresie ubezpieczenia). Klasa pojazdu zastępczego nie niższa od pojazdu ubezpieczonego, nie 

wyższa niż D. 

Podstawienie lub odbiór pojazdu zastępczego. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zakres ubezpieczenia kosztów pomocy w wypadku lub 
awarii ASSISTANCE, w sposób następujący: 
 
Było: 
Ochroną ubezpieczenia w Wariancie maksymalnym jaki posiadają ubezpieczyciele na terenie RP i 
Europy, podlegają pojazdy osobowe i ciężarowe do 2.5 tony wymienione w załączniku nr 4 do zapytania.  
Zakres ubezpieczenia ASSISTANCE powinien pokrywać min. (niezależnie od OWU ASSISTANCE 
Wykonawcy): 

a) Pomoc informacyjną (wypadek, awaria, kradzież, inne zdarzenia losowe): informacja 
serwisowa, przekazanie wiadomości, pomoc tłumacza, 

b) Pomoc serwisową (bez limitu odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania): próba 
usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia (wypadek, awaria, in. zdarzenie), holowanie 
ubezpieczonego pojazdu – bez limitu kilometrów na terenie RP (wypadek, awaria, in. 
zdarzenie), z limitem minimum 800 km na terenie Europy (wypadek), organizacja parkingu, 
holowanie pojazdu poszkodowanego na terytorium RP (wypadek), . ekspertyza techniczna 
(wypadek, awaria), złomowanie pojazdu (wypadek, awaria); 

c) Pomoc w podróży: zakwaterowanie do 5 dób w hotelu **/*** lub ****, odbiór ubezpieczonego 
pojazdu, powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub kontynuacja podróży; 

d) Pojazd zastępczy: w przypadku wypadku i kradzieży minimum do 15 dni, w przypadku awarii 
minimum do 7 dni (co najmniej 2 razy w okresie ubezpieczenia). Klasa pojazdu zastępczego 
nie niższa od pojazdu ubezpieczonego. Podstawienie lub odbiór pojazdu zastępczego. 

e) Pomoc medyczną: organizacja wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej, dostawa niezbędnych 
lekarstw, pomoc psychologa, 

f) Inne ryzyka wg OWU ASS Wykonawcy. 
 
Jest: 
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Ochroną ubezpieczenia w Wariancie maksymalnym jaki posiadają ubezpieczyciele na terenie RP i 

Europy, podlegają pojazdy osobowe i ciężarowe do 2.5 tony wymienione w załączniku nr 4 do 

zapytania.  Zakres ubezpieczenia ASSISTANCE powinien pokrywać min. (niezależnie od OWU 

ASSISTANCE Wykonawcy): 

a) Pomoc informacyjną (wypadek, awaria, kradzież, inne zdarzenia losowe): informacja 
serwisowa, przekazanie wiadomości, pomoc tłumacza, 

b) Pomoc serwisową (bez limitu odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania): próba 
usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia (wypadek, awaria, in. zdarzenie), holowanie 
ubezpieczonego pojazdu – bez limitu kilometrów na terenie RP (wypadek, awaria, in. 
zdarzenie), z limitem minimum 1200 km na terenie Europy (wypadek), organizacja parkingu, 
holowanie pojazdu poszkodowanego na terytorium RP (wypadek), . ekspertyza techniczna 
(wypadek, awaria), złomowanie pojazdu (wypadek, awaria); 

c) Pomoc w podróży: zakwaterowanie do 5 dób w hotelu **/*** lub ****, odbiór ubezpieczonego 
pojazdu, powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub kontynuacja podróży; 

d) Pojazd zastępczy: w przypadku wypadku i kradzieży minimum do 14 dni, w przypadku awarii 
minimum do 7 dni (co najmniej 2 razy w okresie ubezpieczenia). Klasa pojazdu zastępczego 
nie niższa od pojazdu ubezpieczonego, nie wyższa niż D. Podstawienie lub odbiór pojazdu 
zastępczego. 

e) Pomoc medyczną: organizacja wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej, dostawa niezbędnych 
lekarstw, pomoc psychologa, 

f) Inne ryzyka wg OWU ASS Wykonawcy. 
 
 


