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ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW  
ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU  
PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 

 
(ZNAK SPRAWY 3/2019/MIENIE+OC/NO/N/BU) 

 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 

Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężnej 112B/U8 we Wrocławiu, będący 
pełnomocnikiem Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, w związku 
pytaniami jakie wpłynęły w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim” (znak sprawy 3/2019/MIENIE+OC/NO/N/BU) podaje niniejszym 
odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania oraz informuje o modyfikacjach (zmianach) 
zapisów SIWZ: 
 
 

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 18.04.2019r. 
wraz z odpowiedziami Zamawiającego 

 
 
Pytanie nr 1: 
Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający potwierdza odniesieniu do następujących ubezpieczeń: 

1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  
2) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,  
3) Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, 
4) Ubezpieczenie maszyn i urządzeń elektrycznych od szkód elektrycznych, 
5) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

i posiadanego mienia, 
że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu 
ubezpieczenia w SIWZ. 
 
Powyższe potwierdzenie nie dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
dla którego został wprowadzony konkrety katalog włączeń. 
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Pytanie nr 2: 
Proszę o podanie szkodowości w rozbiciu na poszczególne ryzyka i lata od 01.01.2015 r. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający podaje szkodowości w rozbiciu na poszczególne ryzyka i lata od 01.01.2015r. 
w skorygowanym Załączniku nr 9 do SIWZ – „Szkodowość”. 
 
Zamawiający informuje, że w kolumnie C jest podana informacja o ryzyku, z którego szkoda była 
wypłacona.  
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 3: 
Proszę o przesunięcie terminu na składanie ofert do dnia 08.05.2019 r. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty w dniu 24.04.2019r. na 
30.04.2019r.  
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 4: 
W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat 
rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający informuje, że jest to podręczny sprzęt gaśniczy. 
 
 
Pytanie nr 5: 
W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych  proszę o informację na temat 
rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego. 
W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy 
OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający informuje, że jest to stały dozór – teren zamknięty. 
 
 
Pytanie nr 6: 
W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń  przeciwprzepięciowych proszę o informację na temat 
rodzaju zabezpieczeń przeciwprzepięciowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający informuje, że jest to wyłącznik nadprądowy S-301 jednofazowy i S 303 - siłowy 
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Pytanie nr 7: 
W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania 
i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek 
zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający informuje, że ma zastosowanie definicja „Osuwania się zmieni”  w treści j.n.:  
 
Osuwanie się ziemi 
rozumie się przez to ruch ziemi na stokach nie spowodowany działaniami człowieka. 
 
W związku z powyższym Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi, Zamawiający nie 
oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka. 
 
 
Pytanie nr 8: 
Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia  
mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane: 

 rok budowy 
 rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian 
 rodzaj pokrycia dachu 
 określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, 

zły, awaryjny. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający informuje, że rok budowy i rodzaj konstrukcji każdego z budynków został podany 
w Załączniku nr 8 do SIWZ – „Wykaz mienia do ubezpieczenia” . 
Pozostałe dane zostały podane w Skorygowany Załączniku nr 8 do SIWZ – „Wykaz mienia do 
ubezpieczenia”. 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 9: 
Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej 
tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat wg 
wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 10: 
Proszę  o wykaz  przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, 
w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. 
instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka 
okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, 
pokrycie dachu). 
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Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zamawiający podaje informację na temat przeprowadzonych remontów w budynkach starszych niż 
50 lat: 

a) ul. Jana Pawła II 22  - dach 
b) ul. Mickiewicza 27 – dach 
c) ul. Szkolna 12 A – termomodernizacja 
d) ul. Mickiewicza 124 lokal użytkowy – remont instalacji co – wymiana grzejników rurowych 

na panelowe 
e) remont pieców grzewczych na paliwa stałe – ul. Jagiellońska 36, Żarniewicza 4, 

W. Polskiego 8 
 
 
Pytanie nr 11: 
Proszę o wykaz planowanych remontów w  okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą 
przeprowadzane prace oraz ich wartość. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Zamawiający informuje, że planuje remont dachu w budynku przy ul. Ul. Jana Pawłą II 22 A. 
Planowana wartość to około 40 tys. zł 
 
 
Pytanie nr 12: 
Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji 
oraz wskazanie tej lokalizacji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Zamawiający informuje, że największa łączna suma ubezpieczenia środków trwałych w jednej 
lokalizacji to 3 854 140,66 zł - Ul. Norwida.  
 
 
Pytanie nr 13: 
Czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ?  
W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 
Zamawiający informuje, że informacje na temat zakresu ubezpieczenia w latach 2014-2019 
przedstawiają następujące załączniki do niniejszych odpowiedzi na pytania: 

a) Załącznik nr 1 do Odpowiedzi_Warunki ubezpieczenia z roku 2018_2019 
b) Załącznik nr 2 do Odpowiedzi_Warunki ubezpieczenia z roku 2017_2018 
c) Załącznik nr 3 do Odpowiedzi_Warunki ubezpieczenia z roku 2016_2017 
d) Załącznik nr 4 do Odpowiedzi_Warunki ubezpieczenia z roku 2014_2016 

 
 
Pytanie nr 14: 
Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 5 lat? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13. 
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Pytanie nr 15: 
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

a) mienie wyłączone z eksploatacji  
b) pustostany 
c) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone 4 pustostany. Natomiast stan 
budynków został określony w Skorygowany Załączniku nr 8 do SIWZ – „Wykaz mienia do 
ubezpieczenia”. 
  
 
Pytanie nr 16: 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Zamawiający informuje, że pustostany znajdują się w lokalizacji: 

a) ul. Pl. Ratuszowy 9,  
b) ul. Narutowicza 26,  
c) ul. W. Polskiego 24,  
d) ul. Batorego 12, 

 
 
Pytanie nr 17: 
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie  prosimy o wyłączenie w/w mienia 
z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia 
przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 
50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę 
o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego 
 
Odpowiedź na pytanie nr 17: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na o wyłączenie pustostanów z zakresu 
ubezpieczenia.  
 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem 
odpowiedzialności do 50.000 zł. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że łączna suma ubezpieczenia przedmiotowych budynków to 
10 166,00 zł. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 18: 
W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia 
z powyższego pytania  prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował 
Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób 
trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).  
 
Odpowiedź na pytanie nr 18: 
Zamawiający informuje, że teren budynków jest ogrodzony. 
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Pytanie nr 19: 
Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, 
wyburzenia? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 19: 
Zamawiający nie potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, 
wyburzenia. 
 
 
Pytanie nr 20: 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego 
mienia z zakresu ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 20: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu 
ubezpieczenia. 
 
 
Pytanie nr 21: 
Czy Zamawiający  posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji 
odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: 

a) Gdzie się znajduję – adres 
b) Od kiedy funkcjonuje 
c) Na jak dużym obszarze 
d) Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy 
e) Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska 

 
Odpowiedź na pytanie nr 21: 
Zamawiający informuje, że nie posiada/ nie zarządza/nie administruje  wysypiskiem śmieci i/lub 
zakładem utylizacji odpadów. 
 
 
Pytanie nr 22: 
Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę 
o podanie wysokości  wypłaconych  odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku 
braku ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 22: 
Zamawiający informuje, że ubezpieczane mienia nie znajduje się na terenach dotkniętych 
powodzią po 1996 roku. 
 
 
Pytanie nr 23: 
Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o  podanie 
wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku 
ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 23: 
Zamawiający informuje, że ubezpieczane mienia nie znajduje się na terenach dotkniętych 
podtopieniem. 
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Pytanie nr 24: 
Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o  podanie 
wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat 
w przypadku braku ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 24: 
Zamawiający informuje, że ubezpieczane mienia nie znajduje się na terenach gdzie wystąpiło 
podniesienie się wód gruntowych. 
 
 
Pytanie nr 25: 
Czy w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych Zamawiający dla ryzyka powodzi  
dopuszcza możliwość wprowadzenia  limitu odpowiedzialności  w wysokości 1.000.000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 25: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie w ubezpieczeniu od ognia i innych 
zdarzeń losowych limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia.  
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 26: 
Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek  
podniesienia się poziomu wód gruntowych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 26: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 PLN na 
podtopienia i zalania powstałe wskutek  podniesienia się poziomu wód gruntowych 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 27: 
Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 PLN. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 27: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej 
franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 28: 
Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat proszę o zmianę rodzaju wartości z odtworzeniowej na 
rzeczywistą. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 28: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę rodzaju wartości z odtworzeniowej na 
rzeczywistą dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 19.04.2019r. 
wraz z odpowiedziami Zamawiającego 

 
 
Pytanie nr 29: 
Prosimy o informację czy w ciągu 36 miesięcznego okresu ubezpieczenia Zamawiający planuje 
przejąć w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 29: 
Zamawiający informuje, że w ciągu 36 miesięcznego okresu ubezpieczenia nie planuje przejąć 
w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów. 
 
 
Pytanie nr 30: 
Prosimy o informację czy w ciągu 36 miesięcznego okresu ubezpieczenia Zamawiający planuje 
prowadzenie działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń 
opieki zdrowotnej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 30: 
Zamawiający informuje, że w ciągu 36 miesięcznego okresu ubezpieczenia nie planuje 
prowadzenia działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także związanej z udzielaniem 
świadczeń opieki zdrowotnej. 
 
 
Pytanie nr 31: 
W związku z administrowaniem przez Zamawiającego budynkami mieszkalnymi prosimy 
o informację w jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy? Czy są pustostany - 
ile? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 31: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8, 15 i 16.  
 
 
Pytanie nr 32: 
Ponieważ Zamawiający zarządza wspólnotami mieszkaniowymi prosimy o podanie ilości wspólnot 
i lokali mieszkalnych w nich zrzeszonych 
 
Odpowiedź na pytanie nr 32: 
Zamawiający informuje, że zarządza 40 wspólnotami (390 lokali mieszkalnych).  
 
 
Pytanie nr 33: 
Prosimy o informację jakimi pojazdami, iloma pojazdami Zakład Transportu i Komunikacji realizuje 
transport osób? Na jakich trasach wykonywane są transporty (miejski, krajowy, zagraniczny) 
 
Odpowiedź na pytanie nr 33: 
Zamawiający informuje, że Zakład Transportu i Komunikacji realizuje transport osób 7 Autobusami, 
transportem miejskim.  
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Pytanie nr 34: 
Dla OC za szkody wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, poboczy, chodników oraz 
budynków prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 500 tyś zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 34: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 
wysokości 500 tyś zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla OC za szkody 
wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, poboczy, chodników oraz budynków. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 35: 
Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla OC z tytułu szkód środowiskowych do 
wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 35: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla OC 
z tytułu szkód środowiskowych do wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 36: 
Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla OC za szkody związane z używaniem młotów 
pneumatycznych, kafarów, materiałów wybuchowych do wysokości 500 tys. zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 36: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla OC za 
szkody związane z używaniem młotów pneumatycznych, kafarów, materiałów wybuchowych do 
wysokości 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 37: 
Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla OC będące następstwem osiadania gruntów, 
osuwania się ziemi, wibracji lub wstrząsów do wysokości 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 37: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla OC 
będące następstwem osiadania gruntów, osuwania się ziemi, wibracji lub wstrząsów do wysokości 
500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 38: 
Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do 
zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 38: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. 
 
 
Pytanie nr 39: 
Prosimy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 39: 
Zamawiający informuje, że zadane pytanie nie dotyczy Przedsiębiorstwa.   
 
 
Pytanie nr 40: 
Dla OC za szkody zalaniowe prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższych zapisów 
 
Przez szkody powstałe wskutek zalań rozumie się szkody rzeczowe zaistniałe w mieniu podmiotów 
korzystających z lokali/pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych na podstawie odpowiedniego 
tytułu prawnego, znajdującym się w tych lokalach/pomieszczeniach, a spowodowane zalaniem 
przez: 

1) nieszczelne dachy, 
2) w następstwie działania lub awarii pionów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji 

centralnego ogrzewania, 
3) nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, 
4) nieszczelne stolarki okienne lub drzwiowe. 

  
Przez szkody powstałe wskutek przepięć rozumie się szkody rzeczowe zaistniałe w mieniu 
podmiotów korzystających z lokali/pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych na podstawie 
odpowiedniego tytułu prawnego, znajdującym się w tych lokalach/pomieszczeniach, 
a spowodowane zmianami poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia 
nominalnego w sieci instalacji elektrycznej wskutek przerwania  przewodu neutralnego (zerowego). 

  
Poza wyłączeniami określonymi w OWU ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności lub 
posiadania mienia Wykonawca nie odpowiada także: 

a) za szkody wyrządzone wskutek niedopełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków kontroli  
obiektu budowlanego wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa 
budowlanego oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

b) za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem budynku wzniesionego bez wymaganych 
prawem zezwoleń, w trakcie budowy, remontu lub przeznaczonego do rozbiórki 
w rozumieniu prawa budowlanego, 

c) jeżeli w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny powstaną dalsze szkody po upływie 24 
godzin od powzięcia informacji przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego o zaistnieniu 
pierwszych szkód podlegających ochronie, 

d) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony w czasie 24 godzin od powzięcia wiadomości 
o możliwości wystąpienia szkód nie usunął przyczyn istniejącego zagrożenia. 

W przypadku zarządzania / administrowania budynkami starszymi niż 50 lat ochrona 
ubezpieczeniowa istnieje wyłącznie pod warunkiem, że w ostatnich 20 latach dokonano wymiany 
dachu i przeprowadzono generalny remont elewacji i instalacji wod.-kan. i c.o. 
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Odpowiedź na pytanie nr 40: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów OC za szkody zalaniowe. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 41: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia 
przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby 
trzeciej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 41: 
Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia 
przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby 
trzeciej. 
 

 
W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych 
 
Pytanie nr 42: 
Czy zamawiający posiada, zarządza, administruje budynkami nieużytkowanymi (iloma, prosimy 
o ich wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych 
 
Odpowiedź na pytanie nr 42: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15, 16 i 17. 
 
 
Pytanie nr 43: 
Dla budynków mieszkalnych o konstrukcji drewnianej (załącznik nr 8 do SIWZ pozycja od 7 do 22), 
prosimy o zmianę wartości na rzeczywistą, oraz o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 43: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wartości na rzeczywistą, oraz 
o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA dla budynków mieszkalnych o konstrukcji 
drewnianej (załącznik nr 8 do SIWZ pozycja od 7 do 22). 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 44: 
Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego 
Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym 
w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu 
rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 44: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11. 
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Pytanie nr 45: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie 
na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. W przeciwnym wypadku prosimy 
o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 45: 
Zamawiający informuje, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.  
 
 
Pytanie nr 46: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest 
każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków 
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 46: 
Zamawiający informuje, że wszystkie budynki poddawane są regularnym przeglądom. 
 
 
Pytanie nr 47: 
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowych zastosowane w miejscach 
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. 
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku 
wraz z określeniem przyczyny. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 47: 
Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach 
ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy. 
 
 
Pytanie nr 48: 
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum 
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Niezależenie od powyższego prosimy o wyłączenie tych 
obiektów z zakresu ochrony, jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu 
FLEXA. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 48: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8, 15, 16, 17. 
 
 
Pytanie nr 49: 
Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego 
zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz 
określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 49: 
Zamawiający informuje, że budynki w złym stanie technicznym są niezamieszkałe (ul. Pl. 
Ratuszowy 9, Narutowicza 26, W. Polskiego 8, Batorego 12), pozostałe są zamieszkałe do 
wykwaterowania (patrz wykaz budynków). 
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Pytanie nr 50: 
W odniesieniu do podanej informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń Zamawiającego 
prosimy o informacje dodatkowe: 

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie 
wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy 
o wskazanie  różnic; 

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi 
negatywnej, prosimy o wskazanie różnic. 

c) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy 
podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we 
wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? 

d) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego 
w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy 
o ich wskazanie. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 50: 
Ad. A) 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13. 
 
Ad. B) 
Zamawiający informuje, że większość budynków objętych postępowaniem przetargowym była 
dotychczas ubezpieczenia. 
Ewentualne różnice polegały na wyłączeniu z ubezpieczenia pojedynczych budynków i włączeniu. 
Zamawiający informuje, ze nie prowadzi ewidencji obrazującej przebieg takich zmian.  
 
Ad. C) 
Zamawiający informuje, że podana szkodowość dotyczy wszystkich zgłaszanych w ostatnich latach 
lokalizacji.  
 
Ad. D) 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13. 
 
 
Pytanie nr 51: 
W związku z wskazaniem jako przedmiotu ochrony sieci energetycznych prosimy o wskazanie 
całkowitej sumy ubezpieczenia tego mienia, prosimy o informację czy są to sieci napowietrzne.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 51: 
Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego rozszerzenia został wprowadzony limit na pierwsze 
ryzyko w wysokości 200 000 zł i nie ma możliwości podania całkowitej sumy ubezpieczenia. 
Zamawiający potwierdza, że są to napowietrzne linie. 
 
 
Pytanie nr 52: 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dedykowanych warunków Ubezpieczyciela 
z pakietu dla wspólnot mieszkaniowych (majątek oraz OC) dla mienia zrzeszonego we wspólnotach 
mieszkaniowych w tym dla OC wspólnot. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 52: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowania dedykowanych warunków 
Ubezpieczyciela z pakietu dla wspólnot mieszkaniowych (majątek oraz OC) dla mienia zrzeszonego 
we wspólnotach mieszkaniowych w tym dla OC wspólnot. 
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Pytanie nr 53: 
Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
z zakres ubezpieczenia wyłączone będą szkody powstałe w wyniku: ataków elektronicznych, 
włamań komputerowych, wprowadzenia wirusów komputerowych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 53: 
Zamawiający informuje, że z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
wyłączone zostają szkody powstałe w wyniku:  
ataków elektronicznych, włamań komputerowych, wprowadzenia wirusów komputerowych 
 
W związku z powyższym lista wyłączeń przyjmuje następującą treść: 
 
Zakres ubezpieczenia (All Risk) 
Uwaga: Mają zastosowanie tylko wyłączenia wymienione poniżej. Nie mają zastosowania inne 
wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy. 
 
Ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody materialne, tj. fizyczne polegające na uszkodzeniu, 
zniszczeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia w wyniku nagłej, nieprzewidzianej oraz 
niezależnej od Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego przyczyny (zdarzenia losowego) za 
wyjątkiem szkód spowodowanych wskutek następujących zdarzeń: 

a) działania wojenne, wojnę domową, rozruchy, wprowadzenie stanu wojennego lub stanu 
wyjątkowego, powstanie zbrojne, rewolucję, konfiskatę lub innego rodzaju przejęcie 
przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotaż, strajk, lokaut, 
blokadę, wewnętrzne zamieszki; 

b) wybuch wulkanu, trzęsienie dna morskiego, cyklon, tajfun, tornado; 
c) działanie energii jądrowej, skażenie radioaktywne; 
d) zapadanie lub usuwanie się ziemi spowodowane prowadzonymi robotami ziemnymi; 
e) szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego; 
f) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, 

sprzedawca lub dostawca; 
g) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

znanymi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu; 
h) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie 

z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeżeli 
obowiązek przechowywania zgodnie z wymaganiami technicznymi lub przeprowadzania 
okresowych przeglądów technicznych należał do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub 
osoby trzeciej, której mienie zostało oddane do użytkowania, chyba że niedopełnienie tego 
obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego; 

i) powstałe podczas tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania 
ubezpieczonego sprzętu (nie dotyczy przerw w użytkowaniu w związku z konserwacją, 
przeglądem, naprawą); 

j) szkody wynikłe z planowanego braku dostawy lub przerwania dostawy gazu, wody lub 
elektryczności; 

k) szkody powstałe w wyniku eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, 
bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej 
szkody; 

l) koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, 
remontami lub naprawami gwarancyjnymi; 

m) spowodowane działaniami hakerów komputerowych; 
n) szkody za które odpowiada osoba trzecia występująca w charakterze dostawcy, wytwórcy, 

sprzedawcy, przewoźnika, spedytora lub podwykonawcy; 
o) szkody powstałe wskutek testów, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z określonymi 

badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami); 
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p) szkody polegające na defektach estetycznych takich jak: zadrapania, poplamienia, 
wgniecenia, odbarwienia, odpryski i inne drobne uszkodzenia które nie mają wpływu na 
funkcjonowanie mienia; 

q) szkody polegające na utraconych korzyściach, zapłacie kar umownych oraz stratach 
spowodowanych opóźnieniem; 

r) szkody związane z jakimikolwiek kosztami poniesionymi w celu usunięcia wad lub usterek 
zakłócających funkcjonowanie sprzętu elektronicznego, w tym skutków działania wirusów 
komputerowych, chyba że wady lub usterki powstały w wyniku zdarzenia objętego 
zakresem ubezpieczenia; 

s) szkody wynikłe z niezadziałania, nieprawidłowego działania oprogramowania lub nośników 
danych używanych w dowolnym sprzęcie elektronicznym, sterowniku lub sieci, chyba że w 
następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas 
wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia; 

t) Ubezpieczyciel nie odpowiada za straty pośrednie wszelkiego rodzaju, takie jak: utrata 
zysku, kary umowne, straty spowodowane opóźnieniem, brak wydajności, utrata rynku 
itp.; 

u) Ubezpieczyciel nie odpowiada szkody spowodowane uszkodzeniami lub defektami 
istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający albo jego 
reprezentanci wiedzieli lub przy zachowaniu należytej staranności mogli się dowiedzieć, 
niezależnie od faktu, czy Ubezpieczyciel był o nich powiadomiony. 

v) Ubezpieczyciel nie odpowiada jakiekolwiek koszty poniesione w celu usunięcia 
funkcjonalnych wad lub usterek, w tym m.in. skutków działania wirusów komputerowych, 
chyba że wady lub usterki powstały w wyniku zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. 

w) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek testów, z wyjątkiem prób 
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami 
i przeglądami), a także powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub 
eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danego sprzętu warunkach. 

x) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikłe z niedziałania, nieprawidłowego działania 
lub nieprawidłowego zastosowania oprogramowania lub nośników informacji używanych w 
dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowniku 
mikroprocesorowym, układzie scalonym) lub sieci, a także niedostępności, utraty lub 
zniekształcenia informacji przechowywanej lub przetwarzanej przez sprzęt, 
oprogramowanie lub nośnik informacji, używane w dowolnym elektronicznym urządzeniu, 
systemie lub sieci, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu 
ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki 
takiego zdarzenia 

y) szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, 
z) szkody polegające na defektach estetycznych takich, jak np.: zadrapania na powierzchniach 

malowanych, polerowanych lub emaliowanych, o ile nie powstały wskutek zdarzenia 
powodującego uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia. 

aa) szkody w częściach i materiałach ulegających szybkiemu zużyciu lub podlegających 
okresowej wymianie w ramach konserwacji (materiały pomocnicze, wymienne narzędzia, 
źródła światła, głowice lub taśmy do drukarek środki eksploatacyjne), z zastrzeżeniem, że 
niniejsze wyłączenie nie dotyczy przypadku, gdy stracie lub uszkodzeniu ulegnie przedmiot 
ubezpieczenia, którego takie elementy stanowią część 

bb) szkody powstałe w wyniku ataków elektronicznych, włamań komputerowych, wprowadzenia 
wirusów komputerowych 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
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Pytanie nr 54: 
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia w postaci wysypisk 
śmieci, sortowni odpadów lub maszyn i urządzeń użytkowanych bezpośrednio w tego rodzaju 
działalności. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 54: 
Zamawiający informuje, że Nie zgłasza do ubezpieczenia mienia w postaci wysypisk śmieci, 
sortowni odpadów lub maszyn i urządzeń użytkowanych bezpośrednio w tego rodzaju działalności. 
 
 
Pytanie nr 55: 
Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży 
z włamaniem i rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi. prosimy 
o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone 
w SIWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 55: 
Zamawiający informuje, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone 
w SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 56: 
Prosimy o potwierdzenie iż 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 SIWZ i programie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 56: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.  
 
 
Pytanie nr 57: 
W związku z zapisem  
 
„W sprawach nieokreślonych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie właściwe zapisy 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) lub Szczególnych Warunków Ubezpieczenia (SWU)”  
 
prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od 
kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, maszyn i urządzeń 
elektrycznych od szkód elektrycznych oraz odpowiedzialności cywilnej mają zastosowanie 
wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela 
 
Odpowiedź na pytanie nr 57: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.  
 
 
Pytanie nr 58: 
Prosimy o przeniesienie klauzuli wypłaty odszkodowania do klauzul fakultatywnych 
 
Odpowiedź na pytanie nr 58: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli wypłaty odszkodowania do 
klauzul fakultatywnych 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 



 
 

 

Strona 17 z 33 

 
Pytanie nr 59: 
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie że ochroną 
ubezpieczeniową nie będzie objęty sprzęt elektronicznego lub jego części, dane, nośniki danych 
i oprogramowanie, które: 

1) znajdują się na placach budów, z wyjątkiem sprzętu geodezyjnego i pomiarowego, 
2) znajdują się pod ziemią, związanych z działalnością wydobywczą, 
3) są zainstalowane na stałe w statkach powietrznych lub jednostkach pływających, 
4) są w trakcie instalacji, rozruchu próbnego lub testów poprzedzających uruchomienie, 
5) są przeznaczone do likwidacji, 
6) znajdują się w obiektach budowlanych niedopuszczonych do użytkowania lub wyłączonych 

z eksploatacji przez okres powyżej 30 dni lub przeznaczonych do rozbiórki, 
7) znajdują się w szklarniach, inspektach, namiotach, tunelach foliowych, 
8) są wzorami, modelami, prototypami lub innymi przedmiotami o charakterze unikatowym, 
9) zostały nielegalnie wprowadzone na polski obszar celny lub ich zakup potwierdzono 

sfałszowanymi dokumentami. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 59: 
Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ochroną 
ubezpieczeniową nie będzie objęty sprzęt elektronicznego lub jego części, dane, nośniki danych 
i oprogramowanie, które: 

1) znajdują się na placach budów, z wyjątkiem sprzętu geodezyjnego i pomiarowego, 
2) znajdują się pod ziemią, związanych z działalnością wydobywczą, 
3) są zainstalowane na stałe w statkach powietrznych lub jednostkach pływających, 
4) są w trakcie instalacji, rozruchu próbnego lub testów poprzedzających uruchomienie, 
5) są przeznaczone do likwidacji, 
6) znajdują się w obiektach budowlanych niedopuszczonych do użytkowania lub wyłączonych 

z eksploatacji przez okres powyżej 30 dni lub przeznaczonych do rozbiórki, 
7) znajdują się w szklarniach, inspektach, namiotach, tunelach foliowych, 
8) są wzorami, modelami, prototypami lub innymi przedmiotami o charakterze unikatowym, 
9) zostały nielegalnie wprowadzone na polski obszar celny lub ich zakup potwierdzono 

sfałszowanymi dokumentami 
 
W związku z powyższym pkt. pn. „Przedmiot i sumy ubezpieczenia” przyjmuje następującą treść: 
 
Przedmiot i sumy ubezpieczenia 
Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny: 

 stanowiący środek trwały, wykorzystywany do prowadzenia działalności będący własnością 
Ubezpieczającego lub będący w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego np. 
umowy najmu, leasingu, użyczenia, trwałego zarządu itp. 

 zainstalowany na stanowisku pracy, gotowy do użytku, po pozytywnym przejściu testów 
próbnych, jeżeli takie testy były wymagane przez producenta.  

 
Przedmiotem ubezpieczenia nie będzie objęty sprzęt elektronicznego lub jego części, dane, 
nośniki danych i oprogramowanie, które: 

1) znajdują się na placach budów, z wyjątkiem sprzętu geodezyjnego i pomiarowego, 
2) znajdują się pod ziemią, związanych z działalnością wydobywczą, 
3) są zainstalowane na stałe w statkach powietrznych lub jednostkach pływających, 
4) są w trakcie instalacji, rozruchu próbnego lub testów poprzedzających uruchomienie, 
5) są przeznaczone do likwidacji, 
6) znajdują się w obiektach budowlanych niedopuszczonych do użytkowania lub wyłączonych 

z eksploatacji przez okres powyżej 30 dni lub przeznaczonych do rozbiórki, 
7) znajdują się w szklarniach, inspektach, namiotach, tunelach foliowych, 
8) są wzorami, modelami, prototypami lub innymi przedmiotami o charakterze unikatowym, 
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9) zostały nielegalnie wprowadzone na polski obszar celny lub ich zakup potwierdzono 
sfałszowanymi dokumentami 

 
Ubezpieczenie obejmuje sprzęt elektroniczny bez względu na wiek. 
 
Ogólne zestawienie sprzętu zgłaszanego do ubezpieczenia wraz z sumami ubezpieczenia przestawia 
Załącznik nr 8 do SIWZ – „Wykaz mienia do ubezpieczenia” 
 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 60: 
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, prosimy o potwierdzenie że nie będą 
objęte ochroną ubezpieczeniową  szkody które powstały bezpośrednio lub pośrednio wskutek: 

 wojny, inwazji, wrogich działań lub działań wojennych, niezależnie czy wojna została 
wypowiedziana, wojny domowej, rewolty, buntu, stanu wojennego bądź wyjątkowego lub 
jakichkolwiek zdarzeń decydujących o utrzymaniu stanu wojennego lub wyjątkowego, 

 stałego lub czasowego wywłaszczenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji 
na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz, 

 strajków, zamieszek, rozruchów, lokautów, 
 wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania 

jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi 
 
Odpowiedź na pytanie nr 60: 
Zamawiający informuje, że lista wyłączeń zawiera w/w wyłączenia. Dodatkowo zostały one 
oznaczone poniżej pogrubioną czcionką w kolorze niebieskim.   
 
Zakres ubezpieczenia (All Risk) 
Uwaga: Mają zastosowanie tylko wyłączenia wymienione poniżej. Nie mają zastosowania inne 
wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy. 
 
Ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody materialne, tj. fizyczne polegające na uszkodzeniu, 
zniszczeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia w wyniku nagłej, nieprzewidzianej oraz 
niezależnej od Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego przyczyny (zdarzenia losowego) za 
wyjątkiem szkód spowodowanych wskutek następujących zdarzeń: 

a) działania wojenne, wojnę domową, rozruchy, wprowadzenie stanu wojennego lub 
stanu wyjątkowego, powstanie zbrojne, rewolucję, konfiskatę lub innego rodzaju 
przejęcie przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotaż, 
strajk, lokaut, blokadę, wewnętrzne zamieszki; 

b) wybuch wulkanu, trzęsienie dna morskiego, cyklon, tajfun, tornado; 
c) działanie energii jądrowej, skażenie radioaktywne; 
d) zapadanie lub usuwanie się ziemi spowodowane prowadzonymi robotami ziemnymi; 
e) szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego; 
f) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, 

sprzedawca lub dostawca; 
g) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

znanymi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu; 
h) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie 

z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeżeli 
obowiązek przechowywania zgodnie z wymaganiami technicznymi lub przeprowadzania 
okresowych przeglądów technicznych należał do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub 
osoby trzeciej, której mienie zostało oddane do użytkowania, chyba że niedopełnienie tego 
obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego; 
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i) powstałe podczas tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania 
ubezpieczonego sprzętu (nie dotyczy przerw w użytkowaniu w związku z konserwacją, 
przeglądem, naprawą); 

j) szkody wynikłe z planowanego braku dostawy lub przerwania dostawy gazu, wody lub 
elektryczności; 

k) szkody powstałe w wyniku eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, 
bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej 
szkody; 

l) koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, 
remontami lub naprawami gwarancyjnymi; 

m) spowodowane działaniami hakerów komputerowych; 
n) szkody za które odpowiada osoba trzecia występująca w charakterze dostawcy, wytwórcy, 

sprzedawcy, przewoźnika, spedytora lub podwykonawcy; 
o) szkody powstałe wskutek testów, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z określonymi 

badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami); 
p) szkody polegające na defektach estetycznych takich jak: zadrapania, poplamienia, 

wgniecenia, odbarwienia, odpryski i inne drobne uszkodzenia które nie mają wpływu na 
funkcjonowanie mienia; 

q) szkody polegające na utraconych korzyściach, zapłacie kar umownych oraz stratach 
spowodowanych opóźnieniem; 

r) szkody związane z jakimikolwiek kosztami poniesionymi w celu usunięcia wad lub usterek 
zakłócających funkcjonowanie sprzętu elektronicznego, w tym skutków działania wirusów 
komputerowych, chyba że wady lub usterki powstały w wyniku zdarzenia objętego 
zakresem ubezpieczenia; 

s) szkody wynikłe z niezadziałania, nieprawidłowego działania oprogramowania lub nośników 
danych używanych w dowolnym sprzęcie elektronicznym, sterowniku lub sieci, chyba że w 
następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas 
wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia; 

t) Ubezpieczyciel nie odpowiada za straty pośrednie wszelkiego rodzaju, takie jak: utrata 
zysku, kary umowne, straty spowodowane opóźnieniem, brak wydajności, utrata rynku 
itp.; 

u) Ubezpieczyciel nie odpowiada szkody spowodowane uszkodzeniami lub defektami 
istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający albo jego 
reprezentanci wiedzieli lub przy zachowaniu należytej staranności mogli się dowiedzieć, 
niezależnie od faktu, czy Ubezpieczyciel był o nich powiadomiony. 

v) Ubezpieczyciel nie odpowiada jakiekolwiek koszty poniesione w celu usunięcia 
funkcjonalnych wad lub usterek, w tym m.in. skutków działania wirusów komputerowych, 
chyba że wady lub usterki powstały w wyniku zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. 

w) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek testów, z wyjątkiem prób 
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami 
i przeglądami), a także powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub 
eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danego sprzętu warunkach. 

x) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikłe z niedziałania, nieprawidłowego działania 
lub nieprawidłowego zastosowania oprogramowania lub nośników informacji używanych w 
dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowniku 
mikroprocesorowym, układzie scalonym) lub sieci, a także niedostępności, utraty lub 
zniekształcenia informacji przechowywanej lub przetwarzanej przez sprzęt, 
oprogramowanie lub nośnik informacji, używane w dowolnym elektronicznym urządzeniu, 
systemie lub sieci, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu 
ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki 
takiego zdarzenia 

y) szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, 
z) szkody polegające na defektach estetycznych takich, jak np.: zadrapania na powierzchniach 

malowanych, polerowanych lub emaliowanych, o ile nie powstały wskutek zdarzenia 
powodującego uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia. 
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aa) szkody w częściach i materiałach ulegających szybkiemu zużyciu lub podlegających 
okresowej wymianie w ramach konserwacji (materiały pomocnicze, wymienne narzędzia, 
źródła światła, głowice lub taśmy do drukarek środki eksploatacyjne), z zastrzeżeniem, że 
niniejsze wyłączenie nie dotyczy przypadku, gdy stracie lub uszkodzeniu ulegnie przedmiot 
ubezpieczenia, którego takie elementy stanowią część 

bb) szkody powstałe w wyniku ataków elektronicznych, włamań komputerowych, wprowadzenia 
wirusów komputerowych 

 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 61: 
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, prosimy o potwierdzenie że nie będą 
objęte ochroną ubezpieczeniową również szkody: 

1) polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją 
biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek 
innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia\ 

2) polegające na lub powstałe w wyniku: 
a) zniszczenia, uszkodzenia, utraty lub niedostępności danych lub oprogramowania, 
b) niekorzystnej zmiany w danych lub oprogramowaniu spowodowanej zniszczeniem, 

uszkodzeniem  lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, 
c) przerw w przepływie danych, 
d) niedziałania lub nieprawidłowego działania oprogramowania, nośników informacji lub 

wbudowanych układów scalonych (chipów), chyba że powstały one wskutek szkody 
w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym, a dane lub  oprogramowanie zostały 
objęte ochroną w ramach zawartej umowy, 

3) spowodowane atakami hakerskimi, 
4) wyrządzone z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego 

lub  ubezpieczonego, przy czym w odniesieniu do szkód wyrządzonych wskutek rażącego 
niedbalstwa wypłata odszkodowania następuje, o ile odpowiada to w danych 
okolicznościach względom słuszności, 

5) wyrządzone przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, w tym ich reprezentantów, 
będących w  stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub 
innych podobnie działających  środków odurzających, o ile zażycie wymienionych 
substancji miało wpływ na powstanie szkody lub  jej rozmiar, 

6) polegające na lub powstałe wskutek zmiany właściwości mienia, normalnego zużycia lub 
starzenia  się przedmiotu  ubezpieczenia, 

7) powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia 
z powodu korozji, kawitacji, utleniania lub oddziaływania czynników zewnętrznych – 
termicznych,  chemicznych, fizycznych lub biologicznych, chyba że w następstwie 
wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas  ponosimy 
odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia, 

8) za które na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialny jest 
producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, 

9) powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych 
i remontów, wymaganych przepisami prawa i instrukcjami lub zaleceniami producenta, o ile 
miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, 

10) powstałe wskutek usterek i wad istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
o których ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się 
dowiedzieć 

11) powstałe wskutek prób i testów, z wyjątkiem prób lub testów przeprowadzanych w związku 
z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), 

12) polegające na zagubieniu, zaginięciu lub zaborze mienia niebędącym kradzieżą 
z włamaniem albo rabunkiem  
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13) polegające na utracie mienia w niewyjaśnionych okolicznościach, z nieustalonych przyczyn, 
stwierdzone w czasie inwentaryzacji lub powstałe wskutek oszustwa, wyłudzenia, 
fałszerstwa, wymuszenia, sprzeniewierzenia, przywłaszczenia, defraudacji, malwersacji, 

14) o charakterze wyłącznie estetycznym, które nie ograniczają funkcjonalności mienia, 
w szczególności takie jak zadrapania, pomalowanie, odbarwienia, wgniecenia, odpryski, 

15) powstałe w czasie transportu, poza szkodami w mieniu obejmowanym ochroną na 
terytorium Polski: 

a) w lokalizacjach wskazanych w umowie, 
b) w trakcie transportu wewnątrzzakładowego na terenie Polski pomiędzy 

ubezpieczonymi lokalizacjami, 
c) sprzęt elektroniczny przenośny – na terytorium Europy, przez które rozumiemy 

teren w granicach geograficznych Europy, chyba że umówiliśmy się inaczej, 
d) dane oraz nośniki danych – w zewnętrznym archiwum na terytorium Polski oraz 

podczas  transportu między miejscem ubezpieczenia i zewnętrznym 
archiwum, 

e) ubezpieczone mienie – w lokalizacji na terytorium Polski, do której zostało 
przeniesione w związku z bezpośrednim zagrożeniem powstania szkody oraz 
w czasie transportu do i z tego miejsca. Mienie  w nowej lokalizacji 
obejmowane będzie ochroną przez okres 30 dni od daty przeniesienia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 61: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie następujących wyłączeń: 
 

a) polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją 
biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek 
innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia 

b) polegające na lub powstałe w wyniku: 
zniszczenia, uszkodzenia, utraty lub niedostępności danych lub oprogramowania, 

 niekorzystnej zmiany w danych lub oprogramowaniu spowodowanej zniszczeniem, 
uszkodzeniem  lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, 

 przerw w przepływie danych, 
 niedziałania lub nieprawidłowego działania oprogramowania, nośników informacji 

lub wbudowanych układów scalonych (chipów), chyba że powstały one wskutek 
szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym, a dane lub oprogramowanie 
zostały objęte ochroną w ramach zawartej umowy, 

c) wyrządzone przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, w tym ich reprezentantów, 
będących w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych 
podobnie działających  środków odurzających, o ile zażycie wymienionych substancji miało 
wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, 

d) polegające na lub powstałe wskutek zmiany właściwości mienia, normalnego zużycia lub 
starzenia się przedmiotu ubezpieczenia, 

e) powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia 
z powodu korozji, kawitacji, utleniania lub oddziaływania czynników zewnętrznych – 
termicznych, chemicznych, fizycznych lub biologicznych, chyba że w następstwie wystąpiło 
inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas ponosimy odpowiedzialność 
wyłącznie za skutki takiego zdarzenia, 

f) polegające na utracie mienia w niewyjaśnionych okolicznościach, z nieustalonych przyczyn, 
stwierdzone w czasie inwentaryzacji lub powstałe wskutek oszustwa, wyłudzenia, 
fałszerstwa, wymuszenia, sprzeniewierzenia, przywłaszczenia, defraudacji, malwersacji, 
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Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie następujących wyłączeń: 
 

a) spowodowane atakami hakerskimi, 
Ponieważ wyłączenie w podobnej lub identycznej treści znajduje się już na liście wyłączeń 
 

b) wyrządzone z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego 
lub  ubezpieczonego, przy czym w odniesieniu do szkód wyrządzonych wskutek rażącego 
niedbalstwa wypłata odszkodowania następuje, o ile odpowiada to w danych 
okolicznościach względom słuszności,  
Ponieważ ma zastosowanie klauzula reprezentantów  
 

c) za które na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialny jest 
producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, 
Ponieważ wyłączenie w podobnej lub identycznej treści znajduje się już na liście wyłączeń 
 

d) powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych 
i remontów, wymaganych przepisami prawa i instrukcjami lub zaleceniami producenta, o ile 
miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody 
Ponieważ wyłączenie w podobnej lub identycznej treści znajduje się już na liście wyłączeń 
 

e) powstałe wskutek usterek i wad istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
o których ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się 
dowiedzieć 
Ponieważ wyłączenie w podobnej lub identycznej treści znajduje się już na liście wyłączeń 
 

f) powstałe wskutek prób i testów, z wyjątkiem prób lub testów przeprowadzanych w związku 
z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami) 
Ponieważ wyłączenie w podobnej lub identycznej treści znajduje się już na liście wyłączeń 
 

g) polegające na zagubieniu, zaginięciu lub zaborze mienia niebędącym kradzieżą 
z włamaniem albo rabunkiem  
Ponieważ ma zastosowanie zapis dot. kradzieży zwykłej 
 

h) o charakterze wyłącznie estetycznym, które nie ograniczają funkcjonalności mienia, 
w szczególności takie jak zadrapania, pomalowanie, odbarwienia, wgniecenia, odpryski, 
Ponieważ wyłączenie w podobnej lub identycznej treści znajduje się już na liście wyłączeń 

 
i) powstałe w czasie transportu, poza szkodami w mieniu obejmowanym ochroną na 

terytorium Polski: 
a) w lokalizacjach wskazanych w umowie, 
b) w trakcie transportu wewnątrzzakładowego na terenie Polski pomiędzy 

ubezpieczonymi lokalizacjami, 
c) sprzęt elektroniczny przenośny – na terytorium Europy, przez które rozumiemy 

teren w granicach geograficznych Europy, chyba że umówiliśmy się inaczej, 
d) dane oraz nośniki danych – w zewnętrznym archiwum na terytorium Polski oraz 

podczas transportu między miejscem ubezpieczenia i zewnętrznym archiwum, 
e) ubezpieczone mienie – w lokalizacji na terytorium Polski, do której zostało 

przeniesione w związku z bezpośrednim zagrożeniem powstania szkody oraz 
w czasie transportu do i z tego miejsca. Mienie w nowej lokalizacji obejmowane 
będzie ochroną przez okres 30 dni od daty przeniesienia. 

Ponieważ mają zastosowanie zapisy SIWZ 
 
 



 
 

 

Strona 23 z 33 

W związku z powyższym lista wyłączeń przyjmuje następującą treść: 
 
Zakres ubezpieczenia (All Risk) 
Uwaga: Mają zastosowanie tylko wyłączenia wymienione poniżej. Nie mają zastosowania inne 
wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy. 
 
Ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody materialne, tj. fizyczne polegające na uszkodzeniu, 
zniszczeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia w wyniku nagłej, nieprzewidzianej oraz 
niezależnej od Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego przyczyny (zdarzenia losowego) za 
wyjątkiem szkód spowodowanych wskutek następujących zdarzeń: 

a) działania wojenne, wojnę domową, rozruchy, wprowadzenie stanu wojennego lub stanu 
wyjątkowego, powstanie zbrojne, rewolucję, konfiskatę lub innego rodzaju przejęcie 
przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotaż, strajk, lokaut, 
blokadę, wewnętrzne zamieszki; 

b) wybuch wulkanu, trzęsienie dna morskiego, cyklon, tajfun, tornado; 
c) działanie energii jądrowej, skażenie radioaktywne; 
d) zapadanie lub usuwanie się ziemi spowodowane prowadzonymi robotami ziemnymi; 
e) szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego; 
f) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, 

sprzedawca lub dostawca; 
g) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

znanymi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu; 
h) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie 

z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeżeli 
obowiązek przechowywania zgodnie z wymaganiami technicznymi lub przeprowadzania 
okresowych przeglądów technicznych należał do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub 
osoby trzeciej, której mienie zostało oddane do użytkowania, chyba że niedopełnienie tego 
obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego; 

i) powstałe podczas tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania 
ubezpieczonego sprzętu (nie dotyczy przerw w użytkowaniu w związku z konserwacją, 
przeglądem, naprawą); 

j) szkody wynikłe z planowanego braku dostawy lub przerwania dostawy gazu, wody lub 
elektryczności; 

k) szkody powstałe w wyniku eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, 
bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej 
szkody; 

l) koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, 
remontami lub naprawami gwarancyjnymi; 

m) spowodowane działaniami hakerów komputerowych; 
n) szkody za które odpowiada osoba trzecia występująca w charakterze dostawcy, wytwórcy, 

sprzedawcy, przewoźnika, spedytora lub podwykonawcy; 
o) szkody powstałe wskutek testów, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z określonymi 

badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami); 
p) szkody polegające na defektach estetycznych takich jak: zadrapania, poplamienia, 

wgniecenia, odbarwienia, odpryski i inne drobne uszkodzenia które nie mają wpływu na 
funkcjonowanie mienia; 

q) szkody polegające na utraconych korzyściach, zapłacie kar umownych oraz stratach 
spowodowanych opóźnieniem; 

r) szkody związane z jakimikolwiek kosztami poniesionymi w celu usunięcia wad lub usterek 
zakłócających funkcjonowanie sprzętu elektronicznego, w tym skutków działania wirusów 
komputerowych, chyba że wady lub usterki powstały w wyniku zdarzenia objętego 
zakresem ubezpieczenia; 
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s) szkody wynikłe z niezadziałania, nieprawidłowego działania oprogramowania lub nośników 

danych używanych w dowolnym sprzęcie elektronicznym, sterowniku lub sieci, chyba że w 
następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas 
wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia; 

t) Ubezpieczyciel nie odpowiada za straty pośrednie wszelkiego rodzaju, takie jak: utrata 
zysku, kary umowne, straty spowodowane opóźnieniem, brak wydajności, utrata rynku 
itp.; 

u) Ubezpieczyciel nie odpowiada szkody spowodowane uszkodzeniami lub defektami 
istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający albo jego 
reprezentanci wiedzieli lub przy zachowaniu należytej staranności mogli się dowiedzieć, 
niezależnie od faktu, czy Ubezpieczyciel był o nich powiadomiony. 

v) Ubezpieczyciel nie odpowiada jakiekolwiek koszty poniesione w celu usunięcia 
funkcjonalnych wad lub usterek, w tym m.in. skutków działania wirusów komputerowych, 
chyba że wady lub usterki powstały w wyniku zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. 

w) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek testów, z wyjątkiem prób 
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami 
i przeglądami), a także powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub 
eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danego sprzętu warunkach. 

x) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikłe z niedziałania, nieprawidłowego działania 
lub nieprawidłowego zastosowania oprogramowania lub nośników informacji używanych 
w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowniku 
mikroprocesorowym, układzie scalonym) lub sieci, a także niedostępności, utraty lub 
zniekształcenia informacji przechowywanej lub przetwarzanej przez sprzęt, 
oprogramowanie lub nośnik informacji, używane w dowolnym elektronicznym urządzeniu, 
systemie lub sieci, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu 
ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki 
takiego zdarzenia 

y) szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, 
z) szkody polegające na defektach estetycznych takich, jak np.: zadrapania na powierzchniach 

malowanych, polerowanych lub emaliowanych, o ile nie powstały wskutek zdarzenia 
powodującego uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia. 

aa) szkody w częściach i materiałach ulegających szybkiemu zużyciu lub podlegających 
okresowej wymianie w ramach konserwacji (materiały pomocnicze, wymienne narzędzia, 
źródła światła, głowice lub taśmy do drukarek środki eksploatacyjne), z zastrzeżeniem, że 
niniejsze wyłączenie nie dotyczy przypadku, gdy stracie lub uszkodzeniu ulegnie przedmiot 
ubezpieczenia, którego takie elementy stanowią część 

bb) szkody powstałe w wyniku ataków elektronicznych, włamań komputerowych, wprowadzenia 
wirusów komputerowych 

cc) polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją 
biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego 
zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia 

dd) polegające na lub powstałe w wyniku: 
 zniszczenia, uszkodzenia, utraty lub niedostępności danych lub oprogramowania, 
 niekorzystnej zmiany w danych lub oprogramowaniu spowodowanej zniszczeniem, 

uszkodzeniem  lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, 
 przerw w przepływie danych, 
 niedziałania lub nieprawidłowego działania oprogramowania, nośników informacji 

lub wbudowanych układów scalonych (chipów), chyba że powstały one wskutek 
szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym, a dane lub oprogramowanie 
zostały objęte ochroną w ramach zawartej umowy, 

ee) wyrządzone przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, w tym ich reprezentantów, 
będących w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych 
podobnie działających  środków odurzających, o ile zażycie wymienionych substancji miało 
wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, 
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ff) polegające na lub powstałe wskutek zmiany właściwości mienia, normalnego zużycia lub 
starzenia się przedmiotu ubezpieczenia, 

gg) powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia 
z powodu korozji, kawitacji, utleniania lub oddziaływania czynników zewnętrznych – 
termicznych, chemicznych, fizycznych lub biologicznych, chyba że w następstwie wystąpiło 
inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas ponosimy odpowiedzialność 
wyłącznie za skutki takiego zdarzenia, 

hh) polegające na utracie mienia w niewyjaśnionych okolicznościach, z nieustalonych przyczyn, 
stwierdzone w czasie inwentaryzacji lub powstałe wskutek oszustwa, wyłudzenia, 
fałszerstwa, wymuszenia, sprzeniewierzenia, przywłaszczenia, defraudacji, malwersacji. 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 62: 
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, prosimy o potwierdzenie że nie będą 
objęte ochroną ubezpieczeniową również szkody: 

a) w częściach i materiałach, które ulegają przyspieszonemu zużyciu z uwagi na specyficzne 
przeznaczenie lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, zgodnie 
z instrukcją techniczną urządzenia lub zaleceniami producenta, chyba że uszkodzenie lub 
utrata tych przedmiotów nastąpiła w konsekwencji zaistniałego wcześniej  innego 
zdarzenia losowego objętego  ochroną ubezpieczeniową. W szczególności dotyczy to 
materiałów pomocniczych, eksploatacyjnych oraz wymiennych narzędzi i części, 
z zastrzeżeniem pkt 2. 

b) w lampach rentgenowskich, laserowych i elektronowych, dyskach twardych, pośrednich 
nośnikach obrazu oraz w endoskopach, które powstały wskutek: 

 zdarzeń technicznych i technologicznych, 
 zniszczenia lub uszkodzenia przez osoby trzecie, 
 działania człowieka polegającego na niewłaściwej obsłudze, w szczególności na 

skutek nieostrożności, zaniedbania lub błędu operatora, 
c) w przenośnym sprzęcie elektronicznym: 

 jeżeli uległ on uszkodzeniu w wyniku wypadku pojazdu, który należał do 
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, a pojazd był niesprawny technicznie lub nie 
został dopuszczony do ruchu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i miało 
to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, 

 które powstały w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu, jeśli: 
 pojazd używany do transportu ubezpieczonego mienia nie posiadał twardego 

dachu (jednolitej sztywnej konstrukcji), 
 sprzęt przewożony lub pozostawiony w pojeździe nie został zamknięty 

w bagażniku lub w innym schowku stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu, 
 podczas postoju którekolwiek z drzwi pojazdu nie były zamknięte na klucz i nie 

został włączony system alarmowy w pojeździe, 
 pojazd znajdował się w porze nocnej (w godz. 22.00-6.00) w miejscu innym 

niż parking strzeżony lub garaż zamknięty co najmniej na jeden zamek 
wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową, o ile miało to wpływ na 
powstanie lub rozmiar szkody, 

 objętym ubezpieczeniem autocasco. 
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Odpowiedź na pytanie nr 62: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie następujących wyłączeń: 
 

a) w przenośnym sprzęcie elektronicznym: 
 jeżeli uległ on uszkodzeniu w wyniku wypadku pojazdu, który należał do 

Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, a pojazd był niesprawny technicznie lub nie został 
dopuszczony do ruchu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i miało to wpływ 
na powstanie lub rozmiar szkody 

 objętym ubezpieczeniem autocasco. 
 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie następujących wyłączeń: 
 

b) w częściach i materiałach, które ulegają przyspieszonemu zużyciu z uwagi na specyficzne 
przeznaczenie lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, zgodnie 
z instrukcją techniczną urządzenia lub zaleceniami producenta, chyba że uszkodzenie lub 
utrata tych przedmiotów nastąpiła w konsekwencji zaistniałego wcześniej  innego 
zdarzenia losowego objętego  ochroną ubezpieczeniową. W szczególności dotyczy to 
materiałów pomocniczych, eksploatacyjnych oraz wymiennych narzędzi i części, 
z zastrzeżeniem pkt 2. 
Ponieważ wyłączenie w podobnej lub identycznej treści znajduje się już na liście wyłączeń 

 
c) w lampach rentgenowskich, laserowych i elektronowych, dyskach twardych, pośrednich 

nośnikach obrazu oraz w endoskopach, które powstały wskutek: 
 zdarzeń technicznych i technologicznych, 
 zniszczenia lub uszkodzenia przez osoby trzecie, 
 działania człowieka polegającego na niewłaściwej obsłudze, w szczególności na 

skutek nieostrożności, zaniedbania lub błędu operatora, 
 

d) w przenośnym sprzęcie elektronicznym: 
 które powstały w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu, jeśli: 

 pojazd używany do transportu ubezpieczonego mienia nie posiadał twardego 
dachu (jednolitej sztywnej konstrukcji), 

 sprzęt przewożony lub pozostawiony w pojeździe nie został zamknięty 
w bagażniku lub w innym schowku stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu, 

 podczas postoju którekolwiek z drzwi pojazdu nie były zamknięte na klucz i nie 
został włączony system alarmowy w pojeździe, 

 pojazd znajdował się w porze nocnej (w godz. 22.00-6.00) w miejscu innym 
niż parking strzeżony lub garaż zamknięty co najmniej na jeden zamek 
wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową, o ile miało to wpływ na 
powstanie lub rozmiar szkody,  

Ponieważ mają zastosowanie zapisy kl. Sprzęt przenośny (klauzula 101/1) 
 
 
W związku z powyższym lista wyłączeń przyjmuje następującą treść: 
 
Zakres ubezpieczenia (All Risk) 
Uwaga: Mają zastosowanie tylko wyłączenia wymienione poniżej. Nie mają zastosowania inne 
wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy. 
 
Ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody materialne, tj. fizyczne polegające na uszkodzeniu, 
zniszczeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia w wyniku nagłej, nieprzewidzianej oraz 
niezależnej od Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego przyczyny (zdarzenia losowego) za 
wyjątkiem szkód spowodowanych wskutek następujących zdarzeń: 
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a) działania wojenne, wojnę domową, rozruchy, wprowadzenie stanu wojennego lub stanu 

wyjątkowego, powstanie zbrojne, rewolucję, konfiskatę lub innego rodzaju przejęcie 
przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotaż, strajk, lokaut, 
blokadę, wewnętrzne zamieszki; 

b) wybuch wulkanu, trzęsienie dna morskiego, cyklon, tajfun, tornado; 
c) działanie energii jądrowej, skażenie radioaktywne; 
d) zapadanie lub usuwanie się ziemi spowodowane prowadzonymi robotami ziemnymi; 
e) szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego; 
f) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, 

sprzedawca lub dostawca; 
g) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

znanymi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu; 
h) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie 

z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeżeli 
obowiązek przechowywania zgodnie z wymaganiami technicznymi lub przeprowadzania 
okresowych przeglądów technicznych należał do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub 
osoby trzeciej, której mienie zostało oddane do użytkowania, chyba że niedopełnienie tego 
obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego; 

i) powstałe podczas tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania 
ubezpieczonego sprzętu (nie dotyczy przerw w użytkowaniu w związku z konserwacją, 
przeglądem, naprawą); 

j) szkody wynikłe z planowanego braku dostawy lub przerwania dostawy gazu, wody lub 
elektryczności; 

k) szkody powstałe w wyniku eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, 
bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej 
szkody; 

l) koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, 
remontami lub naprawami gwarancyjnymi; 

m) spowodowane działaniami hakerów komputerowych; 
n) szkody za które odpowiada osoba trzecia występująca w charakterze dostawcy, wytwórcy, 

sprzedawcy, przewoźnika, spedytora lub podwykonawcy; 
o) szkody powstałe wskutek testów, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z określonymi 

badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami); 
p) szkody polegające na defektach estetycznych takich jak: zadrapania, poplamienia, 

wgniecenia, odbarwienia, odpryski i inne drobne uszkodzenia które nie mają wpływu na 
funkcjonowanie mienia; 

q) szkody polegające na utraconych korzyściach, zapłacie kar umownych oraz stratach 
spowodowanych opóźnieniem; 

r) szkody związane z jakimikolwiek kosztami poniesionymi w celu usunięcia wad lub usterek 
zakłócających funkcjonowanie sprzętu elektronicznego, w tym skutków działania wirusów 
komputerowych, chyba że wady lub usterki powstały w wyniku zdarzenia objętego 
zakresem ubezpieczenia; 

s) szkody wynikłe z niezadziałania, nieprawidłowego działania oprogramowania lub nośników 
danych używanych w dowolnym sprzęcie elektronicznym, sterowniku lub sieci, chyba że w 
następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas 
wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia; 

t) Ubezpieczyciel nie odpowiada za straty pośrednie wszelkiego rodzaju, takie jak: utrata 
zysku, kary umowne, straty spowodowane opóźnieniem, brak wydajności, utrata rynku 
itp.; 

u) Ubezpieczyciel nie odpowiada szkody spowodowane uszkodzeniami lub defektami 
istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający albo jego 
reprezentanci wiedzieli lub przy zachowaniu należytej staranności mogli się dowiedzieć, 
niezależnie od faktu, czy Ubezpieczyciel był o nich powiadomiony. 
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v) Ubezpieczyciel nie odpowiada jakiekolwiek koszty poniesione w celu usunięcia 
funkcjonalnych wad lub usterek, w tym m.in. skutków działania wirusów komputerowych, 
chyba że wady lub usterki powstały w wyniku zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. 

w) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek testów, z wyjątkiem prób 
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami 
i przeglądami), a także powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub 
eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danego sprzętu warunkach. 

x) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikłe z niedziałania, nieprawidłowego działania 
lub nieprawidłowego zastosowania oprogramowania lub nośników informacji używanych 
w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowniku 
mikroprocesorowym, układzie scalonym) lub sieci, a także niedostępności, utraty lub 
zniekształcenia informacji przechowywanej lub przetwarzanej przez sprzęt, 
oprogramowanie lub nośnik informacji, używane w dowolnym elektronicznym urządzeniu, 
systemie lub sieci, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu 
ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki 
takiego zdarzenia 

y) szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, 
z) szkody polegające na defektach estetycznych takich, jak np.: zadrapania na powierzchniach 

malowanych, polerowanych lub emaliowanych, o ile nie powstały wskutek zdarzenia 
powodującego uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia. 

aa) szkody w częściach i materiałach ulegających szybkiemu zużyciu lub podlegających 
okresowej wymianie w ramach konserwacji (materiały pomocnicze, wymienne narzędzia, 
źródła światła, głowice lub taśmy do drukarek środki eksploatacyjne), z zastrzeżeniem, że 
niniejsze wyłączenie nie dotyczy przypadku, gdy stracie lub uszkodzeniu ulegnie przedmiot 
ubezpieczenia, którego takie elementy stanowią część 

bb) szkody powstałe w wyniku ataków elektronicznych, włamań komputerowych, wprowadzenia 
wirusów komputerowych 

cc) polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją 
biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego 
zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia 

dd) polegające na lub powstałe w wyniku: 
zniszczenia, uszkodzenia, utraty lub niedostępności danych lub oprogramowania, 

 niekorzystnej zmiany w danych lub oprogramowaniu spowodowanej zniszczeniem, 
uszkodzeniem  lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, 

 przerw w przepływie danych, 
 niedziałania lub nieprawidłowego działania oprogramowania, nośników informacji 

lub wbudowanych układów scalonych (chipów), chyba że powstały one wskutek 
szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym, a dane lub oprogramowanie 
zostały objęte ochroną w ramach zawartej umowy, 

ee) wyrządzone przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, w tym ich reprezentantów, 
będących w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych 
podobnie działających  środków odurzających, o ile zażycie wymienionych substancji miało 
wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, 

ff) polegające na lub powstałe wskutek zmiany właściwości mienia, normalnego zużycia lub 
starzenia się przedmiotu ubezpieczenia, 

gg) powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia 
z powodu korozji, kawitacji, utleniania lub oddziaływania czynników zewnętrznych – 
termicznych, chemicznych, fizycznych lub biologicznych, chyba że w następstwie wystąpiło 
inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas ponosimy odpowiedzialność 
wyłącznie za skutki takiego zdarzenia, 

hh) polegające na utracie mienia w niewyjaśnionych okolicznościach, z nieustalonych przyczyn, 
stwierdzone w czasie inwentaryzacji lub powstałe wskutek oszustwa, wyłudzenia, 
fałszerstwa, wymuszenia, sprzeniewierzenia, przywłaszczenia, defraudacji, malwersacji, 
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ii) w przenośnym sprzęcie elektronicznym: 

 jeżeli uległ on uszkodzeniu w wyniku wypadku pojazdu, który należał do 
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, a pojazd był niesprawny technicznie lub nie został 
dopuszczony do ruchu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i miało to wpływ 
na powstanie lub rozmiar szkody 

 objętym ubezpieczeniem autocasco. 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 63: 
W odniesieniu do ubezpieczenia danych, nośników danych i oprogramowania prosimy 
o potwierdzenie, że nie będą objęte ochroną ubezpieczeniową również szkody: 

a) których mowa w pytaniach od 18-21 
b) w danych przechowywanych bez kopii zapasowej, 
c) spowodowane błędami oprogramowania, 
d) w danych i programach jeszcze niezainstalowanych na środowisku produkcyjnym w całości 

lub jeszcze niewykorzystywanych do celów produkcyjnych oraz w nielegalnym  
oprogramowaniu (na przykład w tzw. kopiach pirackich), 

e) w danych, które zostały wprowadzone lub w jakikolwiek sposób przetworzone po zajściu 
zdarzenia losowego, 

f) spowodowane niewłaściwą konserwacją, przechowywaniem lub użytkowaniem niezgodnym 
z zaleceniami producenta, 

g) jeśli nie zostały spełnione następujące warunki (obowiązki wynikające z umowy 
ubezpieczenia), o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody: 

 wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych co najmniej raz na 3 dni, 
 przechowywanie kopii zapasowych zbiorów danych oraz wersji instalacyjnych 

oprogramowania poza lokalizacją, w której znajdują się zbiory danych, 
w odpowiednio zabezpieczonym miejscu, 

 
Odpowiedź na pytanie nr 63: 
Zamawiający informuje, że pkt. dot. ubezpieczenia „Danych i nośników danych” przyjmuje 
następującą treść:  
 
Dane i nośniki danych 
Ubezpieczenie danych oraz wymiennych nośników danych rozumianych jako materiały, które 
umożliwiają gromadzenie informacji i nadające się do odczytu maszynowego np. dyskietki, dyski 
magnetyczne i optyczne, taśmy magnetyczne, płyty CD i DVD, cartridge, itp. pod warunkiem, że 
została przewidziana możliwość ich wymiany przez użytkownika.  
W  odniesieniu  do  zapasowych  kopii  zbiorów  danych ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest 
również na czas transportu tych kopii pomiędzy miejscem ubezpieczenia  wymienionym 
w dokumencie ubezpieczenia  a  miejscem  ich  przechowywania. 
Ochrona obejmuje: 

a) koszty odtworzenia danych, wymianę i/lub zakup uszkodzonych, zniszczonych lub 
utraconych wymiennych nośników danych, 

b) koszty ponownego wprowadzenie danych z archiwum danych, 
c) koszty automatycznego lub ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów 

Ubezpieczającego, w tym koszty zatrudnienia dodatkowego personelu lub firmy 
zewnętrznej do wprowadzania danych z dokumentów Ubezpieczającego, 

d) koszty odzyskania danych przez wynajętą specjalistyczną firmę zewnętrzną.  
Ochrona nie obejmuje szkód: 

a) w danych przechowywanych bez kopii zapasowej, 
b) spowodowanych błędami oprogramowania, 
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c) w danych i programach jeszcze niezainstalowanych na środowisku produkcyjnym w całości 
lub jeszcze niewykorzystywanych do celów produkcyjnych oraz w nielegalnym  
oprogramowaniu (na przykład w tzw. kopiach pirackich), 

d) w danych, które zostały wprowadzone lub w jakikolwiek sposób przetworzone po zajściu 
zdarzenia losowego, pod warunkiem, że osoba korzystająca z ubezpieczonego sprzętu 
wiedziała o zajściu zdarzenia losowego, 

e) spowodowane niewłaściwą konserwacją, przechowywaniem lub użytkowaniem niezgodnym 
z zaleceniami producenta, 

f) jeśli nie zostały spełnione następujące warunki (obowiązki wynikające z umowy 
ubezpieczenia), o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody: 

 wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych co najmniej raz na 3 dni, 
 przechowywanie kopii zapasowych zbiorów danych oraz wersji instalacyjnych 

oprogramowania poza lokalizacją, w której znajdują się zbiory danych, 
w odpowiednio zabezpieczonym miejscu 

Limit odpowiedzialności: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Zamawiający informuje, że pkt. dot. ubezpieczenia „Oprogramowania” przyjmuje następującą 
treść:  
 
Oprogramowanie 
Ubezpieczenie oprogramowania rozumianego jako licencjonowane systemy operacyjne, 
licencjonowane programy standardowe produkcji seryjnej oraz programy aplikacyjne produkcji 
jednostkowej, stworzone na zamówienie użytkownika.  
Ochrona obejmuje koszty odtworzenia lub ponownego zainstalowania. 
Ochrona nie obejmuje szkód: 

a) spowodowanych błędami oprogramowania, 
b) w programach jeszcze niezainstalowanych na środowisku produkcyjnym w całości lub 

jeszcze niewykorzystywanych do celów produkcyjnych oraz w nielegalnym  
oprogramowaniu (na przykład w tzw. kopiach pirackich), 

c) spowodowane niewłaściwą konserwacją, przechowywaniem lub użytkowaniem niezgodnym 
z zaleceniami producenta, 

Limit odpowiedzialności: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 64: 
W odniesieniu do ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności prosimy o potwierdzenie że nie 
będą objęte ochroną ubezpieczeniową również szkody: 

1) których mowa w pytaniach od 18-21 
2) powstałe wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia danych, nośników danych lub 

oprogramowania, 
3) powstałe wskutek decyzji organów administracji publicznej uniemożliwiających lub 

opóźniających  odtworzenie zniszczonego lub utraconego mienia albo wznowienie 
działalności, 

4) powstałe wskutek nieuzasadnionej zwłoki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w ponownym 
podjęciu działalności lub odtworzeniu mienia, które uległo szkodzie, 

5) powstałe wskutek braku środków finansowych na naprawę lub wymianę uszkodzonego, 
utraconego lub zniszczonego sprzętu elektronicznego, 

6) powstałe w związku ze szkodami w sprzęcie zastępczym, 
7) spowodowane zmianami, innowacjami, ulepszeniami przedmiotów objętych ubezpieczeniem, 

w stopniu, w jakim opóźniają one wznowienie działalności gospodarczej. 
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Odpowiedź na pytanie nr 64: 
Zamawiający informuje, że pkt. dot. ubezpieczenia „Zwiększonych kosztów działalności” przyjmuje 
następującą treść:  
 
Zwiększone koszty działalności 
Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności rozumianych jako wydatki, które Ubezpieczony 
będzie zmuszony ponieść w celu uniknięcia zakłócenia lub przerwania prowadzonej przez siebie 
działalności, powstałe na skutek szkody w przedmiotach objętych ubezpieczeniem od szkód 
materialnych, takich jak: 

 zatrudnienie dodatkowego personelu, 
 wykorzystanie sprzętu zastępczego (w tym koszty leasingu i najmu sprzętu zastępczego) i 

systemów zewnętrznych, 
 wynajem usług innych podmiotów zewnętrznych, 
 jednorazowe przeprogramowanie. 

Ochrona nie obejmuje szkód: 
 powstałe wskutek nieuzasadnionej zwłoki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w ponownym 

podjęciu działalności lub odtworzeniu mienia, które uległo szkodzie, 
 powstałe wskutek braku środków finansowych na naprawę lub wymianę uszkodzonego, 

utraconego lub zniszczonego sprzętu elektronicznego, pod warunkiem że brak środków nie 
wynika z braku terminowej wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela, 

 powstałe w związku ze szkodami w sprzęcie zastępczym, 
 spowodowane zmianami, innowacjami, ulepszeniami przedmiotów objętych ubezpieczeniem, 

w stopniu, w jakim opóźniają one wznowienie działalności gospodarczej. 
Limit odpowiedzialności: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 65: 
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, że ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje również szkód: 

1) w przenośnym sprzęcie elektronicznym użytkowanym poza terytorium Europy, 
2) w sprzęcie elektronicznym zamontowanym na stałe w pojazdach lądowych, 
3) w sprzęcie elektronicznym, który jest użytkowany przez osoby trzecie na podstawie 

zawartej z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym umowy dzierżawy, użyczenia, leasingu lub 
innego stosunku prawnego nieprzenoszącego prawa własności. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 65: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na włączenie z ochrony szkód: 

1) w przenośnym sprzęcie elektronicznym użytkowanym poza terytorium Europy, 
2) w sprzęcie elektronicznym zamontowanym na stałe w pojazdach lądowych. 

 
W związku z powyższym pkt. dotyczący „Przedmiotu i sumy ubezpieczenia” przyjmuje następująca 
treść: 
 
Przedmiot i sumy ubezpieczenia 
Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny: 

 stanowiący środek trwały, wykorzystywany do prowadzenia działalności będący własnością 
Ubezpieczającego lub będący w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego np. 
umowy najmu, leasingu, użyczenia, trwałego zarządu itp. 

 zainstalowany na stanowisku pracy, gotowy do użytku, po pozytywnym przejściu testów 
próbnych, jeżeli takie testy były wymagane przez producenta.  
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Przedmiotem ubezpieczenia nie będzie objęty sprzęt elektroniczny lub jego części, dane, nośniki 
danych i oprogramowanie, które: 

1) znajdują się na placach budów, z wyjątkiem sprzętu geodezyjnego i pomiarowego, 
2) znajdują się pod ziemią, związanych z działalnością wydobywczą, 
3) są zainstalowane na stałe w statkach powietrznych lub jednostkach pływających, 
4) są w trakcie instalacji, rozruchu próbnego lub testów poprzedzających uruchomienie, 
5) są przeznaczone do likwidacji, 
6) znajdują się w obiektach budowlanych niedopuszczonych do użytkowania lub wyłączonych 

z eksploatacji przez okres powyżej 30 dni lub przeznaczonych do rozbiórki, 
7) znajdują się w szklarniach, inspektach, namiotach, tunelach foliowych, 
8) są wzorami, modelami, prototypami lub innymi przedmiotami o charakterze unikatowym, 
9) zostały nielegalnie wprowadzone na polski obszar celny lub ich zakup potwierdzono 

sfałszowanymi dokumentami 
 
Przedmiotem ubezpieczenia nie będzie objęty: 

1) przenośny sprzęt elektroniczny użytkowany poza terytorium Europy, 
2) sprzęt elektroniczny zamontowany na stałe w pojazdach lądowych. 

 
Ubezpieczenie obejmuje sprzęt elektroniczny bez względu na wiek. 
 
Ogólne zestawienie sprzętu zgłaszanego do ubezpieczenia wraz z sumami ubezpieczenia przestawia 
Załącznik nr 8 do SIWZ – „Wykaz mienia do ubezpieczenia” 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 63: 
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, iż 
niezależnie od innych zapisów OWU i umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zapewnia ochronę 
ubezpieczeniową tylko wtedy, gdy ochrona ta nie stoi w sprzeczności z jakimikolwiek  sankcjami lub 
embargami (ekonomicznymi, handlowymi, finansowymi) nałożonymi przez Radę Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Stany Zjednoczone  Ameryki Północnej 
lub krajowe prawo, które bezpośrednio odnoszą się do stron umowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 63: 
Zamawiający potwierdze, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
niezależnie od innych zapisów OWU i umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zapewnia ochronę 
ubezpieczeniową tylko wtedy, gdy ochrona ta nie stoi w sprzeczności z jakimikolwiek  sankcjami lub 
embargami (ekonomicznymi, handlowymi, finansowymi) nałożonymi przez Radę Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Stany Zjednoczone  Ameryki Północnej 
lub krajowe prawo, które bezpośrednio odnoszą się do stron umowy. 
 
W związku z powyższym do listy wyłączeń dodaje się kolejne pod literką jj) w następującej treści: 

jj) niezależnie od innych zapisów OWU i umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zapewnia 
ochronę ubezpieczeniową tylko wtedy, gdy ochrona ta nie stoi w sprzeczności 
z jakimikolwiek sankcjami lub embargami (ekonomicznymi, handlowymi, finansowymi) 
nałożonymi przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię 
Europejską, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej lub krajowe prawo, które bezpośrednio 
odnoszą się do stron umowy. 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
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Modyfikacje/Zmiany SIWZ nie wynikające z zadanych pytań 

 
 
Zmiana nr 1: 
 
Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 8 do SIWZ – „Wykaz mienia do ubezpieczenia” 
w zakładce pn. „NIERUCHOMOŚCI SZCZEGÓŁOWO” wykreśla się jeden z budynków 
administrowanych jest Zamawiającego poz. 7  
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Adres Wiek 
Ilość 

kondygnacji Konstrukcja 
 Suma 

Ubezpieczenia   

BUDYNKI ADMINISTROWANE PRZEZ P.K. SP. Z O.O. BIELSK PODLASKI  ‘- 

7 BUDYNKI MIESZKALNE  Brańska 23A 1920 1 drewniana 4 310,00 zł 

 
Poprawne dane znajdują się w Skorygowanym Załączniku nr 8 do SIWZ – „Wykaz mienia do 
ubezpieczenia”. 
 
 
Zmiana nr 2: 
 
Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 8 do SIWZ – „Wykaz mienia do ubezpieczenia” 
w zakładce pn. „MIENIE SU” koryguje się błędnie podane sumy ubezpieczenia dotyczące maszyn, 
urządzeń i wyposażenia. 
 
Poprawne dane znajdują się w Skorygowanym Załączniku nr 8 do SIWZ – „Wykaz mienia do 
ubezpieczenia”. 
 
 
 
 
Wrocław, 25.04.2019r.      Anna Giera 
        Broker Ubezpieczeniowy 
        Brokers Union Sp. z o.o. 
 
 
 


