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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, 
następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych oraz 
jednostek pływających z dodatkowym wyposażeniem w okresie 01.01.2020-31.12.2020”,  
nr sprawy PO-II.370.36.19. 
 

      
 
Dnia 21.10.2019 r. oraz 24.10.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej 
treści: 

 

KWESTIE WSPÓLNE 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ  zastosowanie 
mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule 
Wykonawcy. 
 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały 
przepisy prawa oraz właściwe Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że 
opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu 
ubezpieczenia określonego w SIWZ. 
 
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający informuje, że we wszystkich kwestiach nieuregulowanych w SIWZ 
zastosowanie mają odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie, w jakim SIWZ nie definiuje pewnych pojęć, 
wówczas stosuje się brzmienie z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wykonawcy. 
 
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający informuje, że podobnie jak w odpowiedzi nr 3, we wszystkich kwestiach 
nieuregulowanych  
w SIWZ zastosowanie mają odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w 
tym definicje tam zawarte.  
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Pytanie nr 4 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody nagłe  
i niespodziewanie. 
 
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający informuje, że jego intencją nie jest pokrycie szkód powstałych wskutek 
długotrwałego systematycznego i długotrwałego działania określonego czynnika (np. 
systematycznego zawilgocenia z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych). 
 
Pytanie nr 5 
Klauzula automatycznego wzrostu wartości mienia – prosimy o potwierdzenie, że Klauzula 
dotyczy wyłącznie takiego samego rodzaju mienia jak objęty pierwotnym zamówieniem, 
 
Odpowiedź nr 5 
Zamawiający potwierdza, że Klauzula automatycznego wzrostu wartości mienia dotyczy 
mienia objętego pierwotnym zamówieniem. 
 
Pytanie nr 6 
Klauzula automatycznego wzrostu wartości mienia – prosimy o potwierdzenie, że górną 
granicą odpowiedzialności jest 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia. 
Odpowiedź nr 6 
Zamawiający potwierdza wskazany wyżej limit w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia  
i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego 
 
Pytanie nr 7 
Klauzula Leeway (wyłączenia proporcji) – Wnosimy o zmniejszenie parametru wysokości 
szkody z 50.000 zł do 30.000 zł, dla której klauzula znajdzie zastosowanie. 
 
Odpowiedź nr 7 
Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy. 
 
Pytanie nr 8 
Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie - wnosimy o 
potwierdzenie, że klauzula dotyczy kosztów poniesionych w związku ze szkodą, za którą 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. 
 
Odpowiedź nr 8 
Zamawiający potwierdza, że koszty usunięcia pozostałości po szkodzie dotyczą kosztów 
poniesionych w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.  
 
Pytanie nr 9 
Klauzula terminu dokonania oględzin – do wszystkich ubezpieczeń majątkowych - wnosimy  
o wydłużenie czasu na dokonanie oględzin z 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia 
szkody do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. 
 
Odpowiedź nr 9 
Zamawiający informuje, że czas na dokonanie oględzin zostaje wydłużony do 4 dni 
roboczych od momentu zgłoszenia szkody.  
 
 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
 

Pytanie nr 10 
Prosimy o potwierdzenie, że będą mieć zastosowanie poniższe definicje:  
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wypadek ubezpieczeniowy – śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, 
utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, a w przypadku rozszerzenia 
odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej 
również czysta strata finansowa 
1. szkoda – szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa, a w przypadku rozszerzenia 

odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej 
również czysta strata finansowa; 

2. szkoda na osobie – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby 
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 

3. szkoda rzeczowa – szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które 
mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.  
 

Odpowiedź nr 10  
Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu OC będą miały zastosowanie następujące 
definicje:   
Wypadek ubezpieczeniowy to mające miejsce w okresie ubezpieczenia zdarzenie 
powodujące śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zniszczenie, utratę lub 
uszkodzenie mienia. 
Szkoda osobowa – straty powstałe wskutek śmierci, rozstroju zdrowia lub uszkodzenie 
ciała oraz utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, 
gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.  
Szkoda rzeczowa – straty powstałe wskutek uszkodzenia, utraty lub zniszczenia mienia 
oraz utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie zostało 
uszkodzone lub zniszczone jego mienie.  
 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości  

1 000,00 PLN? 

 

Odpowiedź nr 11 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w proponowanej 
wysokości.  

 

Pytanie nr 12 
Prosimy o podanie liczby pracowników. 
 

Odpowiedź nr 12 
Liczba pracowników: 570 osób 
 

Pytanie nr 13 
Prosimy o wyłączenie stosowania klauzuli warunków i taryf z ubezpieczenia OC. 
 

Odpowiedź nr 13 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  
 

Pytanie nr 14 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej 
za szkody polegające na kradzieży pojazdów samochodowych należących do pracowników.  
 
 
 

Odpowiedź nr 14 
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Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności za 
szkody polegające na kradzieży pojazdów samochodowych należących do pracowników. 
 
Pytanie nr 15 
Prosimy o podanie obrotu/budżetu Zamawiającego za ostatni rok obrachunkowy.  
 

Odpowiedź nr 15 

Budżet za ostatni rok obrachunkowy wynosi 84 129 000,00 zł. 

 

 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

 
Pytanie nr 16 

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623) – tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? 

Odpowiedź nr 16 

Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

(Dz. U. z 2010r.Nr 243 poz. 1623) – tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane. 
 

Pytanie nr 17 
Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi techn icznemu, wykonywanym 
przez uprawnione podmioty?  
 

Odpowiedź nr 17 

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 

przeglądom. 
 
Pytanie nr 18  
Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących 
ich użytkowanie? 

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 
1) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego 

oraz jego otoczenia; 
2) sprzętu przeciwpożarowego; 
3) instalacji elektrycznej i odgromowej; 
4) instalacji gazowej; 
5) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 
6) instalacji gazów medycznych; 
7) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 
8) instalacji ciśnieniowych; 
9) urządzeń dźwigowych. 

 
Odpowiedź nr 18  

W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 

użytkowanie.  
 
Pytanie nr 19 
Prosimy o opisanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach zgłoszonych do 
ubezpieczenia.  
 
 
 
Odpowiedź nr 19 
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Obiekty Urzędu Morskiego w Szczecinie wyposażone są w następujące zabezpieczenia 
ppoż.: 

- gaśnice, w przypadku niektórych pomieszczeń warsztatowych, agregaty gaśnicze 

(zapas podręcznych środków gaśniczych jest przekroczony o około 50 % w 

stosunku do wymagań narzuconych przez rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2010 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów.) 

- duże obiekty takie jak budynek Czerwonego Ratusza, Kapitanat w Świnoujściu, 

Bazy Oznakowania Nawigacyjnego itp. wyposażone są w sieci hydrantowe 

wewnętrzne  

i zewnętrzne. 

- serwerownie (Czerwony Ratusz, Kapitanat w Szczecinie, Punkt Obserwacyjny i 

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu) wyposażone są w system 

sygnalizacji pożarowej (czujki dymu oraz urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe). 

- w niektórych obiektach funkcjonuje monitoring telewizyjny obejmujący swoim 

działaniem korytarze 

-  budynki UMS wyposażone są w instalację odgromową oraz oświetlenie awaryjne.  
 
 
Pytanie nr 20 
Prosimy o opisanie konstrukcji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia (zwłaszcza czy  
w konstrukcji obiektów znajduje się płyta warstwowa z palnym wypełnieniem – pianka 
poliuretanowa, styropian lub drewno). W przypadku występowania w konstrukcji elementów 
drewnianych prosimy o wskazanie czy zostały one zaimpregnowane preparatem 
ognioochronnym.    
 
Odpowiedź nr 20 

Nie występują obiekty o  konstrukcji w której  znajduje się płyta warstwowa z palnym 
wypełnieniem – pianka poliuretanowa, styropian lub drewno , jedynie obiekty -  domki 
letniskowe w OOW Pobierowo są o konstrukcji drewnianej. Występują również obiekty  
o konstrukcji więźby dachowej drewnianej z zaimpregnowanymi środkiem 
ognioochronnym elementami  na Latarni Morskiej w Niechorzu. Część budynków jest z 
dachami płaskimi  
o konstrukcji żelbetowej - niepalnej. 
 
Pytanie nr 21 
Prosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 5.000,00 PLN dla szkód 
powodziowych i 500,00 PLN dla pozostałych szkód. 
 

Odpowiedź nr 21  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane franszyzy redukcyjne. 
 
Pytanie nr 22 
Prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia dla taboru samochodowego na ryzyka flexa 
(pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja) bez obowiązywania klauzul 
dodatkowych. 
 

Odpowiedź nr 22  

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla taboru 

samochodowego.  
 

Pytanie nr  23 
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W odniesieniu do ubezpieczanego taboru samochodowego prosimy o ustanowienie 
franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 PLN.  
 

Odpowiedź nr 23 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w proponowanej 
wysokości.  
 

Pytanie nr 24 
Prosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych wskutek dewastacji  
w wysokości: 500,00 PLN. 
 

Odpowiedź nr 24 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej franszyzy redukcyjnej.  

 

Pytanie nr 25 
Prosimy o zmniejszenie obowiązującego w klauzuli katastrofy budowlanej limitu do 
wysokości 5 000 000,00 PLN.  
 
Odpowiedź nr 25 

Zamawiający z uwagi na wartość najdroższego budynku pozostawia limit określony w SIWZ.  
 

Pytanie nr 26 
Prosimy o zmniejszenie obowiązującego w klauzuli zalania mienia przez wody gruntowe 
limitu do wysokości 500 000,00 PLN 
 

Odpowiedź nr 26 

Zamawiający pozostawia limit w wysokości 1.500.000 PLN.  

 

Pytanie nr 27 

Wnioskujemy o następującą zmianę obowiązującą w klauzuli nieszczelności: wyłączenie  

z ochrony szkód, do powstania których doszło wskutek złego stanu technicznego dachu, 

rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia 

otworów dachowych, okiennych i drzwiowych.  

 

Odpowiedź nr 27 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.  

 

Pytanie nr 28  

W odniesieniu do szkód powstałych w wyniku aktów dewastacji i wandalizmu prosimy  

o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów niewykorzystywanych  

i pozbawionych dozoru przez okres dłuższy niż 30 dni.  

 

Odpowiedź nr 28 
Zamawiający potwierdza, że ochrona nie dotyczy obiektów niewykorzystywanych  
i pozbawionych dozoru przez okres dłuższy niż 30 dni, jednak ograniczenie to nie ma 
zastosowania do budowli i budynków, których spełniana funkcja nie wymusza na 
Ubezpieczonym stosowania dozoru i ciągłego korzystania. 
 

Pytanie nr 29 

Czy miejsca zgłoszone do ubezpieczenia zostały począwszy od 1997 roku dotknięte 

jakąkolwiek powodzią?  

 

Odpowiedź nr 29 
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W lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia po 1997 r. wystąpiły podtopienia. 
 
Pytanie nr 30 
Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych – wnosimy o rozszerzenie katalogu wyłączeń 
klauzuli o szkody: 
- spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją 
producenta lub dostawcy,  
- w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia  
i wykonania robót. 
 
Odpowiedź nr 30 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do treści klauzuli wskazanych wyłączeń. 
 
Pytanie nr 31 
Klauzula terroryzmu – ze względu na warunki reasekuracyjne zakładu ubezpieczeń, 
wnosimy  
o wyraźne potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie szkód 
powstałych wskutek: 

 skażenia biologicznego lub chemicznego, 
 działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, 

demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz 
 innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, 

ideologicznego, etnicznego, rasowego 
 

Odpowiedź nr 31 
Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony w zakresie szkód powstałych wskutek 
wymienionych wyżej czynników. 
 

 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ 
DEWASTACJI 
 

Pytanie nr 32 
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej w wysokości  
500,00 PLN, a dla pozostałych ryzyk 200,00 PLN. 
 

Odpowiedź nr 32 
Zamawiający utrzymuje bez zmian zapisy zawarte w SIWZ. 

 
Pytanie nr 33 
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu o klauzulę kradzieży zwykłej, prosimy o 
wyłączenie przedmiotu ubezpieczenia w postaci mienia pracowniczego.  
 
Odpowiedź nr 33 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wyłączenie.  
 
Pytanie nr 34 
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną mają zostać objęte pojazdy tylko i wyłącznie te, 
które będą parkowane/przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, dotyczy 
również dewastacji. 
 
 

Odpowiedź nr 34  
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Zgodnie z zapisami SIWZ, ochroną ubezpieczeniową od kradzieży z włamaniem i 
rabunku oraz dewastacji objęte są pojazdy przechowywane w pomieszczeniach 
zamkniętych na co najmniej jeden zamek lub jedną kłódkę. Oznacza to, że powyższe 
zabezpieczenie jest niezbędne do udzielenia ochrony od kradzieży z włamaniem i 
rabunku oraz dewastacji.  
 
 
Pytanie nr 35 
Prosimy o zmianę wartości mienia pracowniczego z wartości odtworzeniowej na wartość 
rzeczywistą.  
 
Odpowiedź nr 35  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości mienia pracowniczego z księgowej brutto na 
rzeczywistą. 
Pytanie nr 36 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie limitu odpowiedzialności dla jednej osoby w 
zakresie mienia pracowniczego w wysokości 1.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia? 
 
Odpowiedź nr 36 
Zamawiający nie wyraża zgodny na proponowaną zmianę 
 
Pytanie nr 37 
Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku nie 
obejmuje pojazdów stanowiących mienie pracownicze. 
 
Odpowiedź nr 37 
Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku nie 
obejmuje pojazdów pracowników.  
 
Pytanie nr 38 
Wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody dla ryzyka 
kradzieży zwykłej. 
 
Odpowiedź nr 38 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę franszyzy redukcyjnej.  
 
Pytanie nr 39 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej dla mienia 
pracowniczego. 
 
Odpowiedź nr 39 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony ryzyka kradzieży 
zwykłej dla mienia pracowniczego.  
 
Pytanie nr 40 
W przypadku braku zgody na powyższe – prosimy o: 
- ustalenie udziału własnego ubezpieczającego w szkodzie w wysokości 10% (niezależnie od 
kwotowej franszyzy redukcyjnej) albo ograniczenie obowiązywania klauzuli do 
ubezpieczanego mienia znajdującego się wewnątrz budynków. 
 
 
 
Odpowiedź nr 40 
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Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie udziału własnego w szkodzie w wysokości  
5%  (niezależnie od kwotowej franszyzy redukcyjnej).  
 
 
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
 
Pytanie nr 41 
Z uwagi na to, iż Zamawiający przewiduje możliwość przemieszczania się sprzętu 
elektronicznego pomiędzy ubezpieczanymi jednostkami pływającymi, prosimy o 
ustanowienie limitu odpowiedzialności w wysokości 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 

Odpowiedź nr 41 
Zamawiający nie wyraża zgodny na proponowane ograniczenie. 
 

Pytanie nr 42 
Dla sprzętu w wieku powyżej 7 lat prosimy o zgodę na zastosowanie klauzuli wartości 
rzeczywistej o następującej treści:  
„Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż ZU wypłaca odszkodowanie 
za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego 
sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.” 
 

Odpowiedź nr 42 
Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie klauzuli wartości rzeczywistej.  
 
Pytanie nr 43 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 
1.000,00 PLN dla sprzętu o wartości jednostkowej powyżej 50  000,00 PLN oraz danych  
i oprogramowania.   
 

Odpowiedź nr 43 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej franszyzy redukcyjnej.  
 
Pytanie nr 44 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla kradzieży 
zwykłej w wysokości 1.000,00 PLN. 
 

Odpowiedź nr 44 
Zamawiający podwyższa franszyzę redukcyjną do wysokości 200 PLN.  
 

Pytanie nr 45 
Czy Zamawiający akceptuje zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej 
sprzętu elektronicznego do 100 000,00 PLN. 
 

Odpowiedź nr 45 

Zamawiający nie akceptuje zmniejszenia limitu. 
 

Pytanie nr 46 
Czy Zamawiający akceptuje treść następującej klauzuli: 
 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe na jednostkach 
pływających po wodach śródlądowych  
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Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza 
zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub 
uszkodzenia sprzętu elektronicznego zainstalowanego na jednostce pływającej. Miejscem 
ubezpieczenia jest jednostka pływająca Ubezpieczającego. W przypadku przeniesienia 
ubezpieczonego sprzętu na inną jednostkę pływającą, Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest 
zobowiązany w terminie 2 dni roboczych od chwili zajścia zmian powiadomić o tym fakcie 
Ubezpieczyciela. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony 
ubezpieczeniowej sprzętu przeniesionego.  
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez miny i torpedy oraz szkody, 
które są konsekwencją całkowitej utraty sprzętu elektronicznego w związku z utratą jednostki 
pływającej. 
 

Odpowiedź nr 46 
Zamawiający nie akceptuje proponowanej klauzuli. 
 
Pytanie nr 47 
Prosimy o podanie maksymalnej wartości sprzętu elektronicznego na pojedynczej jednostce 
pływającej. 
 
Odpowiedź nr 47 
Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny na jednostkach pływających wymieniony jest 
wraz z sumami ubezpieczenia w Załączniku nr 1.4 specyfikacja składki sprzętu 
elektronicznego oraz Załączniku nr 7 wykaz sprzętu elektronicznego. 
 
Pytanie nr 48 
Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla szkód w ww. sprzęcie – np. w wysokości 
500.000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź nr 48  
Zamawiający nie wyraża zgodny na proponowane ograniczenie. 
 
Pytanie nr 49 
Wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody dla ryzyka 
kradzieży zwykłej. 
 
Odpowiedź nr 49 
Zamawiający pozostawia franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w SIWZ. 
 
Pytanie nr 50 
Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za szkody 
spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu bez dozoru z 
wyjątkiem pozostawienia go w niewidocznym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu. 
 
Odpowiedź nr 50 
Zamawiający nie potwierdza powyższego zapisu.  
 
Pytanie nr 51 
Wnosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku 
wad produkcyjnych z wyłączeniem szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent, 
dostawca lub warsztat naprawczy z tytułu gwarancji/ rękojmi. 
 
Odpowiedź nr 51 
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Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku 
wad produkcyjnych z wyłączeniem szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent, 
dostawca lub warsztat naprawczy z tytułu gwarancji/ rękojmi. 
 
Pytanie nr 52 
Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie 
ubezpieczenia w ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne 
zabezpieczenia ograniczające umożliwienie włamań do systemu/ów. 
 
Odpowiedź nr 52 
Zamawiający potwierdza, że sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie 
ubezpieczenia w ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe.  
 
Pytanie nr 53 
Prosimy o potwierdzenie, że klauzula kradzieży zwykłej dotyczy tylko zdarzeń zaistniałych  
w trakcie przenoszenia lub przewożenia i tylko sprzętu przenośnego. 
 
Odpowiedź nr 53 
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający potwierdza, że klauzula kradzieży zwykłej dotyczy 
sprzętu elektronicznego w trakcie jego przenoszenia lub przewożenia.  
 
 
Ubezpieczenie drona 
 
Pytanie nr 54 
Prosimy o potwierdzenie, że dron będzie pilotowany przez certyfikowanych i 
doświadczonych  
(z nalotem co najmniej 20 godzin) pilotów. 
 
Odpowiedź nr 54 
Zamawiający potwierdza, że dron będzie pilotowany przez osoby z nalotem co najmniej  
20 godzin oraz odpowiednimi kwalifikacjami. 
 

Pytanie nr 55 
Jakie jest doświadczenie (nalot) osób pilotujący statek bezzałogowy oraz czy osoby te 
posiadają kwalifikacje do lotów BVLOS? 
 
Odpowiedź nr 55 
Loty odbywają się od lipca 2018r., osoby te posiadają kwalifikacje do lotów BVLOS.  
 
Pytanie nr 56 
Czy w przypadku wygrania przetargu Zamawiający udostępni listę osób, które będą mogły 
obsługiwać ubezpieczany dron. 
 
Odpowiedź nr 56 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku wygrania przetargu jest możliwość udostępnienia 
listy osób, które będą obsługiwały ubezpieczony dron  
 
Pytanie nr 57 
Prosimy o podanie liczby osób do obsługi drona. 
 
 

Odpowiedź nr 57 
Zamawiający informuje, że obsługą drona zajmują się 2 osoby.  
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Pytanie nr 58 
Prosimy o podanie parametrów technicznych drona (marka, MTOW, model, nr 
identyfikacyjny/seryjny/fabryczny). 
 

Odpowiedź nr 58 
DJI Phantom 4 Pro, MTOW-1,3 kg, nr seryjny 0AXDEBJ00S2408 z kamerą PHANTOM 4 
PRO DJI, nr inwent. VII-477. 
 
Pytanie nr 59 
Prosimy o potwierdzenie, że operator drona nie spowodował wypadku lotniczego 
związanego z obsługą drona. 
 

Odpowiedź nr 59 

Zamawiający potwierdza, że operator drona nie spowodował wypadku lotniczego 

związanego z obsługą drona.  
 
Pytanie nr 60 
Prosimy o wyłączenie z zakresu obligatoryjnego SIWZ Areocasco i przeniesienie tego 
zakresu do warunków faktultatywnych SIWZ.  
 

Odpowiedź nr 60 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
 
Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów 
 
Pytanie nr 61 
Czy Zamawiający dopuszcza wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem zużycia 
eksploatacyjnego następujących części: ogumienia, akumulatorów, elementów ciernych 
układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), elementy cierne układu sprzęgła 
(tarcza, docisk), elementów układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te 
elementy)? 
 
Odpowiedź nr 61 
Zamawiający nie precyzował w SIWZ tego typu kwestii, stąd wszelkie ustalenia dotyczące 
wypłaty odszkodowania dla wyżej wymienionych części będą regulowane odpowiednimi 
Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.  
 
Pytanie nr 62 
Prosimy o modyfikację klauzuli likwidacji szkód o dodatkowy zapis, że ewentualny zwrot 
kosztów naprawy 
z podatkiem VAT zostanie wypłacony w momencie udokumentowania fakturami VAT faktu 
dokonania naprawy oraz poniesienia kosztów naprawy wyższych niż ustalona przez 
Ubezpieczyciela kwota wyceny kosztów naprawy.  
 
Odpowiedź nr 62  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
 
 
 
Pytanie nr 63 
Prosimy o modyfikację klauzuli wyrównania okresów ubezpieczenia w zakresie OC 
komunikacyjnego na: 



                  28 października 2019  

 

 

   13 

 

 

Strony ustalają, że wszystkie umowy ubezpieczeń OC zostaną rozwiązane z ostatnim dniem 
obowiązywania umowy generalnej, pod warunkiem przedłużenia tych ubezpieczeń w tym 
samym Towarzystwie Ubezpieczeń  na kolejny 12 miesięczny okres ubezpieczenia poprzez 
zawarcie Umowy Generalnej w opcji ze wspólną datą początku i końca okresu 
ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź nr 63 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli wyrównania okresów ubezpieczenia  
w zakresie OC komunikacyjnego.   
 
 
Pytanie nr 64 
Prosimy o potwierdzenie, że klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników 
ubezpieczonego nie będzie miała zastosowania w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym. 
 
Odpowiedź nr 64 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ klauzula rezygnacji z regresu wobec 
pracowników ubezpieczonego nie dotyczy OC posiadacza pojazdu mechanicznego.  
 
Pytanie nr 65 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie klauzuli automatycznego 
pokrycia nowo nabytego środka transportu do pojazdów kupowanych w polskiej sieci 
dealerskiej? 
 
Odpowiedź nr 65 
Pomimo, że Zamawiający kupuje nowe pojazdy w polskich sieciach dealerskich, nie zgadza 
się na proponowane ograniczenie.  
 
Pytanie nr 66 
Prosimy o modyfikację oczekiwanego zakresu pokrycia dla pojazdów mechanicznych 
wymienionych w Załączniku nr 8 w pozycjach 1,2,16,25,28,33,35, od 37 do 40, od 42 do 44, 
od 46 do 48, 51, 56, 58, 61, 63, 64, 66, 68, 69, od 71 do 75, od 77 do 81, 86, 88, 89, 90, 94 
poprzez wykreślenie ryzyka KR lub włączenie do zakresu ubezpieczenia AC. 
 
Odpowiedź nr 66 
Zamawiający pozostawia zakres ubezpieczenia bez zmian. 
 
Pytanie nr 67 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia nowych pojazdów w zakresie 
AC Zamawiający złoży oświadczenie o braku uszkodzeń, o rodzajach i sprawności 
działania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz o posiadaniu kompletu dokumentacji 
stwierdzającej źródło pochodzenia pojazdów (nie dotyczy pojazdów fabrycznie nowych).  
 
Odpowiedź nr 67  
Zamawiający nie widzi potrzeby przedstawienia wymienionych wyżej dokumentów.  
 
Pytanie nr 68 
Prosimy o modyfikację treści Załącznika nr 1.1 do SIWZ oraz Załącznika nr 5 do SIWZ 
dotyczących łącznej wartości pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia AC/KR. Łączna 
wartość pojazdów zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ wynosi 2 625 017,00 zł 
 
Odpowiedź nr 68 
Załącznik nr 1.1. oraz załącznik nr 5 do SIWZ zostały zmodyfikowane. 
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UBEZPIECZENIE AUTOCASCO 
 

Pytanie nr 69 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na potrącanie amortyzacji w przypadku szkód w ogumieniu 
oraz elementach układu wydechowego. 
 

Odpowiedź nr 69 

Zamawiający informuje, że wszelkie ustalenia dotyczące wypłaty odszkodowania dla wyżej 

wymienionych części będą regulowane odpowiednimi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.  
 
 
UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW 
 

Pytanie nr 70 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony trwałych następstw zawału serca oraz krwotoku 
śródmózgowego powstałych u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego.  
 

Odpowiedź nr 70 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane ograniczenie zakresu odpowiedzialności.  
 
 
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE  
 

Pytanie nr 71 
Czy Zamawiający akceptuje, że ubezpieczeniem assistance będą mogły być obejmowane: 
pojazdy osobowe, ciężarowe o DMC do 3,5 tony, przyczepy o ładowność do 2 ton, 
motocykle, motorowery. 
 

Odpowiedź nr 71 

Zamawiający informuje, że ubezpieczenie assistance ma obowiązywać dla pojazdów 

wskazanych w SIWZ oraz odpowiednich załącznikach.  
 
Pytanie nr 72 
Czy Zamawiający akceptuje, że pojazd zastępczy w wariancie rozszerzonym będzie 
przysługiwał na czas naprawy pojazdu nie dłużej niż 5 dni? 
 

Odpowiedź nr 72 

Zamawiający potwierdza zapis w SIWZ, że w wariancie rozszerzonym pojazd zastępczy 

przysługuje na co najmniej 5 dni.  
 
Pytanie nr 73 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku awarii pojazdu na terytorium innych niż 
RP państw Europy (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji), a także na terytorium Algierii, Maroka, 
Izraela, Tunezji holowanie dla pojazdów ciężarowych oraz osobowych o liczbie miejsc 
powyżej  
7 określonej w dowodzie rejestracyjnym odbywało się na odległość maksymalnie do 150 km.  
 

Odpowiedź nr 73 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian.  
 

Pytanie nr 74 
Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabywanego środka transportu - czy Zamawiający 
akceptuje, że pojazdy fabrycznie nowe i używane zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową 
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od daty zgłoszenia pojazdu Ubezpieczycielowi do ubezpieczenia (nie jest możliwe wskazanie 
okresu, którego początek przypadka przed dniem zgłoszenia).  
 

Odpowiedź nr 74 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian.  

 
KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 
UBEZPIECZENIOWEJ  
 

Pytanie nr 75 

Czy wymogi SIWZ spełniają następujące klauzule o treści: 

 

Klauzula przepięć 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 

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

oraz niskocennych składników majątku rozszerza się zakres ubezpieczenia o 

szkody powstałe wskutek przepięcia; 

2)  odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do 

limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia; 

3)  ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności obowiązuje na jeden  

i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 

4)   wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający kierując się 

przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 

   limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i 

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

ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu 

odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku 

uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę 

odpowiedzialności od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej; 

   z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone 

są szkody: 

4) w licznikach, miernikach, 

5) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, 

stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, 

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

urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi 

badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami lub przeglądami); 

   ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne 

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

elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń 

przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń 

producentów; 

8)  w razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków,  

o których mowa w pkt 7, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody 

powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata 

odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. 
 

Klauzula aktów terroryzmu 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 
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2. rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody będące następstwem aktów terroryzmu 

oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tym ryzykiem; 

2)   z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są 

szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub 

jakiegokolwiek organu władzy publicznej; 

3)    odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w 

umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 

4)    wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający kierując się 

przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 

5)  limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i 

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

ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu 

odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku 

uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę 

odpowiedzialności od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej. 
 

Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje:  

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu 

powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w 

miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod 

warunkiem, że prace te:  

a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają 

pozwolenia na budowę,  

b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli 

lub konstrukcji dachu;  

2)      z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są 

szkody powstałe wskutek: 

 niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami 

prowadzonych prac remontowo-budowlanych, 

 przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania 

wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,  

 awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem, 

 dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, 

 katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu 

budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym 

zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od 

przyczyny pierwotnej; 

3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z 

prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:  

a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do 

limitu odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia, który obowiązuje 

na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie 

ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego 

przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania, 

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów; 

4) wysokość limitu odpowiedzialności, o którym mowa w pkt 3 lit. a, deklaruje 

ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie 

ubezpieczenia; limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę  



                  28 października 2019  

 

 

   17 

 

 

każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym 

mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela 

uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej;  

w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi 

granicę odpowiedzialności od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.  
 

Klauzula miejsca ubezpieczenia (lokalizacji) 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 

- rozszerza się zakres ubezpieczenia o mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach 

na terenie RP, których użytkowanie ubezpieczony rozpocznie w okresie 

ubezpieczenia, przy czym ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia 

przyjęcia danej lokalizacji przez ubezpieczonego do użytku na podstawie tytułu 

prawnego, pod warunkiem, że: 

–   adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną 

podane do wiadomości Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia przyjęcia ich 

do użytku przez ubezpieczonego, 

–   lokalizacje spełniają wymagania określone w OWU odnośnie zabezpieczeń 

przeciwpożarowych;  

- ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie  

w transporcie, na wystawach, pokazach i targach oraz mienie stanowiące przedmiot 

prac remontowo-budowlanych; 

- odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w 

umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy 

ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej 

niż 10 mln PLN; 

- składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia znajdującego 

się w każdej nowej lokalizacji będzie naliczana za okres świadczonej ochrony 

ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy 

ubezpieczenia. 
 

Klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 

co następuje: 

1)  nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, 

maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt 

elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną 

ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub 

udokumentowanego zakupu;  

2)  nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod 

warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego 

miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu 

poprzedzającym; 

3)  odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie 

ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia 

mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN; 

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji 

zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony 

ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy  

 

Klauzula katastrofy budowlanej  



                  28 października 2019  

 

 

   18 

 

 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje:  

- zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu 

powstałe wskutek katastrofy budowlanej; 

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

ubezpieczonego obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym  

i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie 

od przyczyny pierwotnej;   

- z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są 

szkody w obiektach budowlanych: 

- których wiek przekracza 50 lat, 

- odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego 

robót, 

- tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

- powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, 

przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do 

użytkowania  

i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się  

z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;  

- odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie 

ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 

- wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną 

możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 

- limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów 

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

ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu 

odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku 

uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę 

odpowiedzialności od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej. 

- dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjna  

w wysokości 1 000,00 PLN.   
 
- W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po 

szkodzie prosimy o dopisanie następujących zapisów. 
„Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem 
zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. 
W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez 
Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest 
zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia 
zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.” 
 

- W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń prosimy o jej usunięcie lub zmianę treści na 
następująca: 
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje 
za wystarczający do czasu przeprowadzenia oględzin w ubezpieczonych 
lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia oględzin zostaną stwierdzone braki 
w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich 
uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone 
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konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, 
jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej 
rozmiar.” 
 

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek 
klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za 
jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, 
usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie 
wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o 
podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na 
nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich 
jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym 
mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą 
następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego 
rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się 
równocześnie lub  
w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 
Przy czym za: 
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do 
komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i 
elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie 
sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania 
i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź 
kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, 
programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci 
komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby 
czasowe i logiczne”. 
 

Odpowiedź nr 75 
Zamawiający nie akceptuje proponowanych treści wymienionych wyżej klauzul 
Zamawiający wprowadza dodatkową klauzulę miejsca ubezpieczenia (lokalizacji)  
w poniższej treści:  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych 

postanowień opisu przedmiotu zamówienia ustala się co następuje: 

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach na 

terenie RP, których użytkowanie Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia, przy 

czym ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia przyjęcia danej lokalizacji przez 

ubezpieczonego do użytku na podstawie tytułu prawnego, pod warunkiem, że  

a) adresy tych lokalizacji wraz z wartością zostaną podane do wiadomości 

Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia przyjęcia ich do użytku przez 

ubezpieczonego, 

b) zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z wymogami odpowiednich 

przepisów 

2) odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie 

ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia 

mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10.000.000 PLN 
3) składka dodatkowa będzie naliczona zgodnie z klauzulami rozliczania składek oraz 

warunków i taryf  

 

Pytanie nr 76 
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Klauzula swobodnego transferu mienia między lokalizacjami – dotyczy 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o wyłączenie z 
klauzuli taboru samochodowego. 
 

Odpowiedź nr 76 

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie taboru samochodowego z klauzuli 

swobodnego transferu mienia między lokalizacjami. 
 

Pytanie nr 77 
Klauzula zniszczenia mienia wskutek akcji ratowniczej (do ubezpieczenia od ognia  
i innych zdarzeń losowych) – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.0000 
PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 

Odpowiedź nr 77 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 PLN na każde 

zdarzenie dla klauzuli zniszczenia mienia wskutek akcji ratowniczej. 
 
Pytanie nr 78 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający rozszerzając zakres o Klauzulę nieszczelności 
nie oczekuje ochrony w zakresie szkód powstałych w wyniku nieszczelności dachów, 
rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej jeżeli do powstania szkody doszło na 
skutek: złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub 
innych elementów budynków lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych, 
drzwiowych oraz złego wykonania złącz w płytach. 
 

Odpowiedź nr 78 
Zamawiający informuje, że klauzula ma rozszerzać zakres ubezpieczenia bez względu na 
stan techniczny elementów budynków. 
 

Pytanie nr 79 
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o wskazanie obowiązującego limitu 
(200.000 PLN, 300.000 PLN, 500.000 PLN). Prosimy o potwierdzenie, że klauzula będzie 
miała zastosowanie do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.  
 

Odpowiedź nr 79 

Zamawiający informuje, że w ofercie możliwe są trzy warianty przezornej sumy 

ubezpieczenia, za które przewidziane są odpowiednie liczby punktów w kryterium, wskazane 

w Rozdziale XV SIWZ.  
 

Pytanie nr 80 
Klauzula niezmienności stanu faktycznego – prosimy o dodanie poniższego zastrzeżenia: 
„Ubezpieczający wykona dokumentację fotograficzną przed przystąpieniem do zmiany 
stanu”. 
 
 

Odpowiedź nr 80 

Zamawiający potwierdza dopisanie powyższego zastrzeżenia do klauzuli niezmienności 

stanu faktycznego.   

 

Pytanie nr 81 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody w części F – Ubezpieczenie kosztów 
leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w podróżach zagranicznych –na zamianę 
sum ubezpieczenia z euro: 
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Suma ubezpieczenia kosztów leczenia na osobę 160.000 PLN oraz suma ubezpieczenia 
NNW na osobę: 10.000 PLN; lub równowartość sum ubezpieczenia  w złotych polskich przy 
zastosowaniu średniego kursu dewiz z Tabeli Kursów NBP obowiązującego w dniu złożenia 
oferty. 
 

Odpowiedź nr 81 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sum ubezpieczenia z euro na PLN - dla kosztów 
leczenia za granicą w wysokości 160.000 PLN na osobę oraz dla następstw nieszczęśliwych 

wypadków w wysokości 10.000 PLN na osobę. 

Pytanie nr 82           
  

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 15.11.2019 r. 

Odpowiedź nr 82          
  
Termin składania ofert został przesunięty do 04.11.2019 r. GODZ.10:30. 

 
 

 

                                                                                                 Wojciech Zdanowicz 
                                                                                                                                                                                             
                                                                          Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
    
                                                                               / podpisano podpisem kwalifikowanym /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


