
Sygnatura: 1/2021 STBU               Sopot, dnia 19.05.2021 

WYJAŚNIENIA NR  1  
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Usługi ubezpieczenia 
mienia, odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności prawnej za szkody w środowisku 
oraz ubezpieczenia komunikacyjne (Sygnatura: 1/2021 STBU) – Celowy Związek Gmin R- 
XXI  
 
 
 Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania, wnioski i  uwagi dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, 
wnioski i uwagi Wykonawcy, które należy uwzględnić przygotowując ofertę.  
 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany terminu złożenia ofert z dnia 20.05.2021 do 
godziny 10:00, na 25.05.2021 do godziny 10:00 
 
  
 
Pytanie nr 1  
Wnioski i uwagi do OPZ Zadanie 1:  

1. Proszę o wykreślenie w preambule OPZ Zadnie 1 słów: „chyba, że OWU zawierają 
postanowienia korzystniejsze”  

 
Odpowiedź zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 
 
 
PAKIET NR 1 – Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych/ryzyk  wszystkich  
 
Pytanie Nr 2 
Punkt 1. d) – proszę o dodanie zdania: „Odpady w procesie sortowania i na składowiskach nie 
stanowią środków obrotowych, za wyjątkiem surowców wtórnych przeznaczonych do 
sprzedaży”  

 

Odpowiedź zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 

 

Pytanie Nr 3 

Punkt 2. - proszę o wprowadzenie limitu dla ubezpieczenia mienia poza lokalizacjami 
wskazanymi w dokumentacji postępowania (OPZ oraz Informacje podstawowe) w wysokości 
500 000,00 ZŁ na lokalizację.  

 

Odpowiedź zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 

 

 

Pytanie Nr 4 

Punkt 4. – proszę o wyłączenie Wykonawcy za szkody w mieniu spowodowane:  

1) zdarzeniami lub  



2) decyzjami odpowiednich organów lub Zamawiającego powodującymi konieczność 
utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako 
niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób 
zakaźnych.  
 
Odpowiedź zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 

 
 
Pytanie Nr 5 
Punkt 7.1. – proszę o zmianę treści punktu 7.1. na następującą:  
 
„Franszyza integralna w okresach ubezpieczenia:  

✓ w odniesieniu do szyb oraz innych przedmiotów szklanych 100,00 zł  

✓ w odniesieniu do pozostałego mienia 500,00 zł”  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany 

 

 

Pytanie Nr 6 

Punkt 7.2. – proszę o zmianę treści punktu 7.2. na następującą:  
 
„Franszyza redukcyjna w okresach ubezpieczenia:  

✓ w odniesieniu do pożaru (ognia), wybuchu (eksplozji), dymu lub sadzy: 5% wartości 

odszkodowania nie mniej niż 50.000,00 zł  

✓ w odniesieniu do szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu 10% wysokości szkody, nie 

mniej niż 20 000,00 zł  

✓ w odniesieniu do pozostałych ryzyk: brak”  

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów zgodnie z poniższą treścią: 

„Franszyza redukcyjna w okresach ubezpieczenia:  

✓ w odniesieniu do pożaru (ognia), wybuchu (eksplozji), dymu lub sadzy: 5% wartości 

odszkodowania nie mniej niż 50.000,00 zł  

✓ w odniesieniu do szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu 10% wysokości 

odszkodowania, nie mniej niż 20 000,00 zł  

✓ w odniesieniu do pozostałych ryzyk: brak”  

 

 

 
 
PAKIET NR 2 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  
 
Pytanie Nr 7 
Punkt 3.3. – proszę o zmianę treści punktu 3.3. na następującą:  
„Sprzęt elektroniczny przenośny ubezpieczony jest w pojazdach w czasie transportu, z 
zastrzeżeniem, że szkody w ubezpieczonym sprzęcie spowodowane kradzieżą z włamaniem 
do pojazdu są objęte ochroną tylko wówczas, gdy sprzęt był schowany w bagażniku lub 
innym schowku i nie był widoczny z zewnątrz.”  



 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 
 
Pytanie Nr 8 
Punkt 3.4. – proszę o wykreślenie  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

 

Pytanie Nr 9 

Punkt 3.11. – proszę o wykreślenie – punkt jest niezrozumiały  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

 

Pytanie Nr 10 

Punkt 6.2. – proszę o zmianę treści punktu 6.2. na następującą:  
 
„Franszyza redukcyjna: zastosowanie jedynie w:  

✓ Sprzęcie elektronicznym stacjonarnym 200,00 zł  

✓ Danych oraz wymiennych nośnikach danych: 300,00 zł  

✓ sprzęcie elektronicznym przenośnym podczas przenoszenia lub przewożenia: 10% 

wysokości odszkodowania nie więcej niż 600,00 zł  

✓ sprzęcie przenośnym dla szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem: 

10% wysokości odszkodowania nie więcej niż 600,00 zł  
 
Franszyza redukcyjna - w przypadku powstania szkody w kilku przedmiotach ubezpieczenia w 
wyniku jednego zdarzenia zastosowanie będzie miała jedna wspólna franszyza redukcyjna 
(nie będzie miała zastosowania franszyza redukcyjna osobno dla każdego przedmiotu 
ubezpieczenia dotkniętego szkodą w wyniku jednego zdarzenia).”  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany 

 
 
 
 
KLAUZULE OBLIGATORYJNE DO PAKIETU NR 1, NR 2 i NR 3  
 
Pytanie Nr 11 
Klauzula leeway - Częściowe odstąpienie od zasad proporcji przy likwidacji szkody – proszę o 
zmianę treści klauzuli na następującą:  
 
„W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości 
odtworzeniowej nowej lub księgowej brutto nie będzie miała zastosowania zasad proporcji w 
odniesieniu do szkód częściowych, o ile deklarowana suma ubezpieczenia danego składnika 



majątku jest niższa (niedoubezpieczenie) o nie więcej niż 30% od wartości ubezpieczonego 
mienia na dzień powstania szkody;  
Zasada proporcji nie znajduje zastosowania przy:  
− szkodach całkowitych,  

− szkodach, których wartość nie przekracza 5 tyś. zł,  

− systemie sum zmiennych,  

− limitów odpowiedzialności określonych na jedno i wszystkie zdarzenia.”  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 
 
 
Pytanie Nr 12 
Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – proszę o zmianę treści klauzuli na 
następującą:  
 
„Dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej – bez 
względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka 
trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do 
wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, 
bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego zarówno przy szkodzie 
całkowitej, jak i szkodzie częściowej. Odszkodowanie wypłacane jest w wysokości 
obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów 
montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat.”  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 
 
 
Pytanie Nr 13 

Klauzula oględzin miejsca szkody – proszę o zmianę terminu oględzin na 3 dni robocze.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

 

Pytanie Nr 14 

Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – proszę o zmianę 
limitu na: 20% wysokości szkody, jednak nie więcej niż 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenie w okresie ubezpieczenia.  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 
Pytanie Nr 15 

Klauzula kosztów rzeczoznawców – proszę o wyłączenie z zakresu kosztów pokrywanych na 
podstawie klauzuli kosztów ekspertyz rzeczoznawców związanych z ustaleniem zakresu, 
okoliczności i rozmiaru szkody  

 



Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

 

Pytanie Nr 16 

Klauzula automatycznego pokrycia – proszę o zmianę treści klauzuli na następującą:  
 
„Klauzula automatycznego pokrycia  
1. Automatyczną ochroną ubezpieczeniowa, w okresie ubezpieczenia określonym w polisie, 
objęte zostaje wszelkie nowonabyte mienie (z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka 
związanego z jego posiadaniem) lub mienie którego wartość wzrosła w okresie 
ubezpieczenia. W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie 
zmniejszeniu, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady 
określone dla rozliczenia wzrostu wartości mienia.  

2. Nabycie nowego mienia lub wzrost jego wartości w wyniku dokonanych inwestycji, które  
miały miejsce po sporządzeniu przez Ubezpieczającego Wykazu mienia do ubezpieczenia, a 
przed początkiem okresu ubezpieczenia będzie skutkować automatycznym objęciem 
ochroną w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że nabycie mienia lub wzrost jego 
wartości miało miejsce nie wcześniej niż na ... dni przed początkiem okresu ubezpieczenia  
3. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela rozliczenie mienia w 
następujących terminach: Do 30.06.2022 r. za okres od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.  
4. Łączna suma ubezpieczenia, uwzględniająca różnice pomiędzy wzrostem wartości mienia a 
mieniem zlikwidowanym, nie może przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia.  

5. W przypadku wzrostu wartości mienia ponad limit określony w pkt 4 Ubezpieczyciel 
zapewnia ochronę ubezpieczeniowa przez okres 30 dni roboczych licząc od dnia przejścia 
ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia na Ubezpieczającego, z limitem 
odpowiedzialności nie wyższym niż 2 000 000,00 zł. W takim przypadku wymagane jest 
indywidualne zgłoszenie mienia do ubezpieczenia nie później niż przed upływem 30 dni 
roboczych licząc od dnia przejścia ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia na 
Ubezpieczającego. Z dniem następnym po przekazaniu do Ubezpieczyciela informacji o 
nabytym mieniu, limit ulega odnowieniu do wysokości 2 000 000,00 zł.  

6. Przyjęto, że niezależnie od faktycznego terminu zmiany wartości mienia w danym okresie 
rozliczeniowym, jako podstawę do obliczenia wysokości dodatkowej składki lub jej zwrotu, 
przyjmuje się środek okresu rozliczeniowego. Składka naliczona będzie proporcjonalnie do 
liczby dni, od środka okresu rozliczeniowego do końca okresu ubezpieczenia, od różnicy 
pomiędzy sumami ubezpieczenia mienia objętego ochroną na podstawie niniejszej klauzuli 
oraz mienia wyłączonego z ubezpieczenia.  

7. W przypadku, gdy zwiększenie wartości mienia w okresie rozliczeniowym nie przekroczy 1 
000 000,00 zł, składka dodatkowa nie będzie naliczana.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 
 
 
Pytanie Nr 17 
Klauzula Ryzyko szkód elektrycznych – proszę o zmianę treści klauzuli na następującą:  
 
Ryzyko szkód elektrycznych  
Ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku zmian napięcia, całkowitego zaniku napięcia, 
oraz innych szkód elektrycznych w tym w szczególności zwarcia, przetężenia, uszkodzenia 
izolacji, niezadziałania zabezpieczeń itp.  



Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela: 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 
 
Pytanie Nr 18 

Klauzula Automatyczne pokrycie nowych lokalizacji – proszę o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 zł na lokalizację  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

Pytanie Nr 19 

Klauzula Ubezpieczenie drobnych robót budowlano-montażowych – proszę o obniżenie 
limitu odpowiedzialności dla przedmiotu prac do wysokości 500 000,00 zł.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

Pytanie Nr 20 

Klauzula Ubezpieczenie maszyn, urządzeń, instalacji i sieci od awarii, szkody elektryczne – 
proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wysokości szkody, nie mniej 
niż 1 000,00 zł.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na  wprowadzenie  franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% 
odszkodowania, nie mniej niż 1 000,00 zł 

 

 

Pytanie Nr 21 

Klauzula Koszty stałe działalności – proszę o wykreślenie.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

Pytanie Nr 22 

Klauzula kosztów ewakuacji – proszę o wykreślenie.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

 
Pytanie Nr 23 
Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia – proszę o wykreślenie.  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 



 
 
 
PAKIET NR 4 – Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności i posiadania mienia  
 
Pytanie Nr 24 
Proszę o zmianę pkt. 1.1. zakresu ubezpieczenia na:  
 
Ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego (z tytułu czynu niedozwolonego lub z 
tytułu nienależytego wykonania zobowiązania) za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone 
z winy nieumyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa osobom trzecim w związku z 
prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością lub posiadanym mieniem, w zakresie 
objętym umową ubezpieczenia z zachowaniem wyłączeń zgodnie z OWU w szczególności :  
Pozostają w mocy zapisy OWU określające wyłączenia dotyczące odpowiedzialności cywilnej:  
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód powstałych w związku z:  
1) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu lub spedycji;  
2) użytkowaniem statków lub innych urządzeń powietrznych oraz kosmicznych, a także 
statków lub innych urządzeń pływających, za wyjątkiem statków i innych urządzeń 
pływających poruszanych siłą mięśni;  
3) odpowiedzialnością, która jest lub winna być objęta systemem ubezpieczeń 
obowiązkowych, w tym także obowiązkowym ubezpieczeniem posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, na warunkach i w zakresie określonym przepisami prawa;  
4) uchybieniami Ubezpieczonego przy wykonywaniu zawodu regulowanego, tj. czynności 
zawodowych, których wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych 
i warunków określonych w odrębnych przepisach  
prawa, w szczególności zawodu projektanta, architekta, adwokata, notariusza, radcy 
prawnego, lekarza, brokera lub agenta ubezpieczeniowego, komornika sądowego.  
 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 
 
Pytanie Nr 25 
W odniesieniu do pkt 1.1. pkt l proszę o wprowadzenie dodatkowych zastrzeżeń do oc za 
produkt:  
 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody  
spowodowane wadą produktu, który przed wprowadzeniem do obrotu nie był wystarczająco 
przetestowany w zakresie wykorzystania lub funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem z 
uwzględnieniem obowiązujących standardów nauki i techniki;  
8) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu, certyfikatu, zezwolenia 
dopuszczającego do obrotu, o ile atest, certyfikat, zezwolenie jest wymagane przepisami 
prawa. Szkody wyrządzone przez taki produkt będą traktowane jako wyrządzone z winy 
umyślnej;  
9) wyrządzone przez produkt użyty w lotnictwie lub statkach kosmicznych, jak również 
szkody związane z produkcją, konserwacją oraz obsługą statków powietrznych lub 
kosmicznych;  
10) wyrządzone przez produkt zawierający silikon wykorzystywany do celów medycznych;  
11) wyrządzone przez produkt zawierający krew ludzką, osocze lub substancje 
krwiopochodne;  
12) spowodowane przez środki antykoncepcyjne;  



13) spowodowane przez wyroby tytoniowe, a także pochodne lub odpowiedniki wyrobów 
tytoniowych(np. podgrzewany tytoń, e-papierosy);  
14) spowodowane przez produkty zawierające: toksyczną pleśń, toksyczne substancje 
pochodzące z grzybów i ich zarodników, bio-kontaminanty  
15) powstałe w samym produkcie;  
16) związane z koniecznością wycofania produktu z obrotu;  
17) powstałe w przedmiocie wykonywanej/wykonanej pracy lub usługi;  
18) powstałe w związku z pracami podwodnymi, budowaniem, posiadaniem, utrzymywaniem 
lub użytkowaniem tam, zapór, portów morskich, doków, platform wiertniczych, moli i 
nabrzeży;  
19) spowodowane organizowaniem wyścigów;  
20) związane ze składowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, 
wykorzystywaniem, handlem lub transportem materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, 
broni, sprzętu bojowego lub amunicji, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 13 i 16 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zastrzeżeń wg poniższej treści: 

 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody  
spowodowane wadą produktu, który przed wprowadzeniem do obrotu nie był wystarczająco 
przetestowany w zakresie wykorzystania lub funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem z 
uwzględnieniem obowiązujących standardów nauki i techniki;  
8) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu, certyfikatu, zezwolenia 
dopuszczającego do obrotu, o ile atest, certyfikat, zezwolenie jest wymagane przepisami 
prawa. Szkody wyrządzone przez taki produkt będą traktowane jako wyrządzone z winy 
umyślnej;  
9) wyrządzone przez produkt użyty w lotnictwie lub statkach kosmicznych, jak również 
szkody związane z produkcją, konserwacją oraz obsługą statków powietrznych lub 
kosmicznych;  
10) wyrządzone przez produkt zawierający silikon wykorzystywany do celów medycznych;  
11) wyrządzone przez produkt zawierający krew ludzką, osocze lub substancje 
krwiopochodne;  
12) spowodowane przez środki antykoncepcyjne;  
13) spowodowane przez wyroby tytoniowe, a także pochodne lub odpowiedniki wyrobów 
tytoniowych(np. podgrzewany tytoń, e-papierosy);  
14) spowodowane przez produkty zawierające: toksyczną pleśń, toksyczne substancje 
pochodzące z grzybów i ich zarodników, bio-kontaminanty  
15) powstałe w samym produkcie;  
16) związane z koniecznością wycofania produktu z obrotu;  
17) powstałe w przedmiocie wykonywanej/wykonanej pracy lub usługi;  
18) powstałe w związku z pracami podwodnymi, budowaniem, posiadaniem, utrzymywaniem 
lub użytkowaniem tam, zapór, portów morskich, doków, platform wiertniczych, moli i 
nabrzeży;  
19) spowodowane organizowaniem wyścigów;  
20) związane ze składowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, 
wykorzystywaniem, handlem lub transportem materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, 
broni, sprzętu bojowego lub amunicji, z zastrzeżeniem postanowień zapisów o 
odpowiedzialności z tytułu prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych oraz organizowaniem 
imprez 
 
 
 
Pytanie Nr 26 
Proszę o zmianę limitu z 1 000 000 PLN na 500 000 PLN w odniesieniu do szkód:  
 



- szkód wyrządzonych przez azbest  
- szkód spowodowanych przez wirus HIV lub priony.  
- formaldehydy oraz dioksyny  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 
 
 
Pytanie Nr 27 
Proszę o wprowadzenie limitu dla szkód w przedmiocie prac ładunkowych.  
Jest to ryzyko ubezpieczone w ramach ryzyk transportowych. Proponuję limit 500 000 PLN  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 
 
 
Pytanie Nr 28 
Proszę o zmianę klauzuli reprezentantów na:  
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej 
reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów uważa się 
osoby wchodzące w skład organów zarządczych, prokurentów, pełnomocników, wspólników 
spółek nie posiadających osobowości prawnej.  
Ochrona nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie przez pracowników podwykonawców 
Ubezpieczonego.  
Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu w stosunku do sprawcy szkody wyrządzonej 
umyślnie do wysokości wypłaconego odszkodowania.  
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 
 
Pytanie Nr 29 
Proszę o zmianę do pkt 1.2 e) oc pracodawcy:  

a) wykreślenie zapisu: szkody poniesione przez pracowników Ubezpieczającego/ 
Zamawiającego niezależnie od formy zatrudnienia nie będące następstwem wypadków przy 
pracy  

b) wprowadzenie dodatkowych zapisów, że:  

✓ Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu powstania chorób 

zawodowych, polegające na roszczeniach regresowych jakiejkolwiek instytucji zobowiązanej 
do wypłaty świadczeń z tytułu wypadku przy pracy oraz świadczeń przysługujących 
poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych; w wartościach pieniężnych; rzeczach 
pozostawionych w pojazdach.  

✓ Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności podwykonawców 

Ubezpieczonego za szkody wyrządzone ich pracownikom.  
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany 



 
 
 
Pytanie Nr 30 
Proszę o dopisanie do pkt 1.2.f:  
 
„… z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody :  
a) w wartościach pieniężnych, dziełach sztuki, zbiorach filatelistycznych, rzeczach 
zabytkowych i kolekcjonerskich;  

b) wynikające z wprowadzającej w błąd reklamy lub ogłoszenia;  

c) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub innego rodzaju programy 
zakłócające pracę jakiegokolwiek programu lub urządzenia elektronicznego;  

d) wynikające z niemożności odczytania lub nieprawidłowego odczytania daty w związku z 
faktem, że w systemach komputerowych czy oprogramowaniu (software), sprzęcie 
komputerowym(hardware) lub innych systemach elektronicznych pola przechowujące liczbę 
roku są odtwarzane z niewystarczającą liczbą znaków;”  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 
 
Pytanie Nr 31 
Proszę o wprowadzenie modyfikacji pkt 1.2.i:  
 
Wprowadzenie zapisów, że odpowiedzialność dotyczy wyłącznie szkód rzeczowych i 
osobowych oraz wprowadzenie zastrzeżenia że Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana o ile 
szkody i koszty są spowodowane przez nagłe, możliwe do zidentyfikowania, 
nieprzewidywalne, pojedyncze, niezamierzone zdarzenie, odbiegające od prawidłowej pracy 
zakładu, które w całości zaistniało w określonym czasie i miejscu i które zostało stwierdzone 
w ciągu 72 godzin od momentu jego zaistnienia Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi również 
odpowiedzialności za szkody:  



1) w postaci kosztów badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i 
substancji szkodliwych dla środowiska;  
2) w postaci kosztów usuwania substancji szkodliwych dla środowiska z nieruchomości, która 
jest własnością lub pozostaje w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób w pieczy 
Ubezpieczonego. Niniejsze wyłączenie nie będzie miało zastosowania w sytuacji, gdy koszty 
te były celowe dla zmniejszenia szkód;  
3) spowodowane działaniami podziemnymi i z powodu naruszenia, uszkodzenia lub 
zniszczenia substancji podziemnych (np. ropy naftowej ,gazu).  
Dodatkowo Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkody:  

✓ wynikłe z zagrzybienia, powolnego lub długotrwałego działania temperatury, gazów, pary, 

wód odpływowych, wilgoci, pyłu, sadzy, dymu, hałasu, chyba że czynnik, który wpływa na 
otoczenie w sposób ciągły, prowadzi do szkody nagłej i niespodziewanej;  

✓ rzeczowe powstałe wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, zalania przez wody 

stojące lub płynące;  

✓ regulowane przepisami stanowiącymi transpozycje Dyrektywy 2004/35/UE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, z 
późniejszymi zmianami, a w szczególności Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i 
ich naprawie;  

✓ za które przysługuje odszkodowanie na podstawie prawa górniczego lub geologicznego;  

 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 
 
 
Pytanie Nr 32 
Proszę o wykreślenie pkt 1.1.e) „Powstałe wskutek osuwania się ziemi, osiadania gruntu”  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 
 
 
Pytanie Nr 33 
Proszę o wykreślenie Klauzuli obligatoryjnej nr 10 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Klauzuli Obligatoryjnej nr 10 

 
  
 
Pytanie nr 34 
Proszę o zmianę def szkody na poniższe  

✓ szkoda rzeczowa – uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy poszkodowanego oraz utracone 

korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone 
jego mienie.  
 
Utrata rzeczy oraz utrata możliwości korzystania z rzeczy wynikająca ze zniszczenia lub 
uszkodzenia rzeczy jest traktowana jako szkoda rzeczowa;  



 

✓ szkoda osobowa – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia wraz z uszczerbkiem 

poniesionym przez kogokolwiek w ich następstwie;  

 

✓ szkoda czysta majątkowa – szkoda niebędąca konsekwencją ani szkody osobowej, ani 

szkody rzeczowej, w tym utrata możliwości korzystania z rzeczy niebędąca wynikiem 
zniszczenia lub uszkodzenia;  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany 

 
 
Pytanie Nr 35 
Proszę o wprowadzenie definicji  
 
pracownik – osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, 
mianowania,  
wyboru, spółdzielczej umowy o pracę lub też świadcząca pracę na podstawie umowy cwilno 
prawnej, jeżeli Ubezpieczony, na rzecz którego świadczy pracę, jest płatnikiem składek z 
tytułu ubezpieczenia społecznego. Za pracownika uważa się również praktykanta, 
wolontariusza, stażystę oraz pracownika tymczasowego, którym Ubezpieczony powierzył 
wykonanie określonych czynności na jego rzecz i pod jego kierownictwem;  
wypadek ubezpieczeniowy – wystąpienie w okresie ubezpieczenia szkody objętej ochroną 
ubezpieczeniową, za którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.  
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany 

 
 
 
Pytanie Nr 36 
Proszę o wprowadzenie dodatkowych zapisów że zakres ubezpieczenia nie obejmuje 
ochroną szkód:  
 
a) związanych z naruszeniem dóbr osobistych, niebędących szkodą osobową w rozumieniu 
niniejszych OWU, praw własności intelektualnej, praw autorskich i licencyjnych, patentów, 
znaków towarowych, przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa 
antymonopolowego;  
b) szkód polegających na obowiązku zapłaty świadczeń o charakterze karnym (w tym 
punitive& exemplary damages, nawiązka), grzywien sądowych i administracyjnych, a także 
odszkodowań lub kosztów poniesionych z tytułu odstąpienia od umowy, należności 
publiczno-prawnych oraz opłat manipulacyjnych;  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany 

 
 
 
 
Pytanie Nr 37 
Proszę o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń w odniesie do prowadzonej działalności 
o charakterze ogólnym, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody  



 
a) spowodowane bezpośrednio lub pośrednio w następstwie działania składnika genetycznie 
zmodyfikowanego (GMO), jakiegokolwiek białka z niego pochodzącego lub jakiegokolwiek 
produktu zawierającego taki składnik lub białko;  
b) spowodowane działaniem energii jądrowej, promieniowaniem jonizującym, laserowym, 
maserowym, skażeniem radioaktywnym lub działaniem pola magnetycznego lub 
elektromagnetycznego;  
c) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, lokautu, wandalizmu, 
sabotażu lub aktów terroryzmu;  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany 

 
 
Pytanie Nr 38 
w odniesieniu do ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych proszę o wprowadzenie 
zastrzeżenia, że szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych są objęte ochroną , 
chyba że Ubezpieczony o chorobie wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności wiedzieć 
powinien, z podlimitem 200 000 PLN w odniesieniu do szkód spowodowanych pandemią 
Covid–19 lub innymi pandemiami ogłoszonymi oficjalnie przez Światową Organizację Zdrowia 
(WHO).  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany 

 
 
 
 
PAKIET NR 1 – Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych/ryzyk wszystkich  
 
Pytanie Nr 39 
Punkt 3. – proszę o zmniejszenie limitu odszkodowawczego dla szkód spowodowanych przez 
pożar, wybuch, dym lub sadzę do 20 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odszkodowawczego dla szkód 
spowodowanych przez pożar, wybuch, dym lub sadzę do 20 000 000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 


