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 16.04.2022r. 

Strona internetowa 

 

Sprawa: wyjaśnienia i modyfikacja SWZ w postępowaniu dotyczącym  „Usługi ubezpieczenia 

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – 2 części”. 

Poniższe należy uwzględnić przygotowując ofertę. 

Element III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; 

 

Pytanie 98 

1.1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia”  

Wnoszę o zmiany w zapisach SIWZ w punkcie dotyczącym limitów ASSISTANCE.  

Wysokość świadczeń jest ; „ bez limitu”.  Wnosimy o przyjęcie limitów wynikających z OWU 

Wykonawcy, bądź o wskazanie konkretnych limitów przez zamawiającego.   

Odpowiedź 98 

Zamawiający wyjaśnia, że określenie „bez limitu” w punkcie dotyczącym limitów ASSISTANCE 

dotyczy braku limitu łącznego na usługi ASSISTANCE. Zamawiający dopuszcza limitowanie 

poszczególnych usług w ramach ASSISTANCE wnikających z OWU. 

 

Element I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich 

ryzyk) oraz ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia (limity na pierwsze ryzyko w ramach 

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk). 

Element II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 

 

Pytanie 99 

Wnioskujemy o włączenie poniższych klauzul: 

 

Klauzula chorób zakaźnych- do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (PD AR)  

1. Z pierwszeństwem wobec innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, w tym ogólnych 

warunków ubezpieczenia, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje strat, szkód, a także 

odpowiedzialności, roszczeń, kosztów i wydatków lub innych kwot, bezpośrednio lub pośrednio 

wynikających z, spowodowanych przez lub do których powstania przyczyniła się (również jako 

jedna z przyczyn) lub pozostających w związku z Chorobą Zakaźną, obawą przed nią lub 

zagrożeniem (rzeczywistym lub rzekomym) Chorobą Zakaźną, bez względu na jakąkolwiek inną 

przyczynę lub zdarzenie przyczyniające się jednocześnie lub w jakiejkolwiek innej kolejności.  

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za wyłączone z zakresu ubezpieczenia straty, szkody,  

odpowiedzialność, roszczenia, koszty, wydatki lub jakiekolwiek inne kwoty, o których mowa w ust. 

1 powyżej uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, odkażenia, usunięcia, 

monitorowania, badań lub przeprowadzenia testów:  

2.1. w związku z Chorobą Zakaźną lub  

2.2. wszelkiego mienia ubezpieczonego w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia i na które wpływ 

miało wystąpienie Choroby Zakaźnej.  

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza każdą chorobę, która może być 

przenoszona przez substancję lub czynnik z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, gdzie:  

3.1. substancja lub czynnik obejmuje między innymi wirusa, bakterię, pasożyta lub inny organizm 

lub jakąkolwiek jego odmianę, uznawane za żywy lub martwy, oraz  
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3.2. sposób rozprzestrzeniania się, bezpośrednio lub pośrednio, obejmuje między innymi 

rozprzestrzenianie się w powietrzu, drogą kropelkową, poprzez kontakt z jakąkolwiek powierzchnią 

lub przedmiotem, ciałem stałym, płynem lub gazem lub pomiędzy organizmami, oraz  

3.3. choroba, substancja lub czynnik mogą powodować lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu 

lub zagrozić ludzkiemu dobrostanowi lub powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, 

pogorszenia stanu, utraty wartości, zmniejszenia zbywalności lub utraty możliwości korzystania z 

mienia.  

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do całego zakresu ubezpieczenia, w tym w szczególności 

rozszerzeń i dodatkowych zakresów ochrony, a także wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia. 

5. Wszystkie pozostałe warunki umowy ubezpieczenia nie ulegają zmianom.  

 

KLAUZULA CYBER RISK/KLAUZULA IT - do ubezpieczenia EEI  

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez 

które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.  

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia 

danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian 

spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.  

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:  

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w 

szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie 

lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata 

zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,  

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu 

funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody 

związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 

 

Klauzula 120 – Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących- do 

ubezpieczenia EEI  

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 

umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że:  

1. Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkody powstałe w pośrednich 

nośnikach obrazu (bębnach selenowych) w urządzeniach fotokopiujących.  

2. W przypadku szkody spowodowanej przez ogień lub kradzież z włamaniem odszkodowanie 

będzie wypłacone na podstawie wartości nowego zamiennika.  

3. Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń będzie proporcjonalne do ilości 

kopii już wykonanych (stan zużycia). 

 

Klauzula 102 – Rozszerzenie zakresu terytorialnego- do ubezpieczenia EEI  

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 

umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres terytorialny 

obowiązywania ubezpieczenia sprzętu przenośnego zostaje rozszerzony na kraje wymienione w 

umowie ubezpieczenia.  

Franszyza redukcyjna w wysokości 20% wartości szkody, jednak nie mniejsza niż ustalona w 

umowie ubezpieczenia (polisie) kwota franszyzy redukcyjnej. 

Odpowiedź 99 

Klauzula chorób zakaźnych- do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (PD AR) – Zamawiający 

nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający rozszerza katalog wyłączeń wskazany w punkcie 5.3.s 

o COVID-19. 

KLAUZULA CYBER RISK/KLAUZULA IT - do ubezpieczenia EEI - Zamawiający nie wyraża zgody. 

Klauzula 120 – Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących- do ubezpieczenia 

EEI – Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje OPZ w tym zakresie. 
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Klauzula 102 – Rozszerzenie zakresu terytorialnego- do ubezpieczenia EEI  - Zamawiający nie 

wyraża zgody. 

 

 


