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Strona internetowa 

 

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

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – 2 części”. 

Poniższe należy uwzględnić przygotowując ofertę. 

Pytanie 100 

Cyber ubezpieczenia są odrębnym produktem ubezpieczeniowym nie wchodzącym w skład 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. W związku z powyższym wnioskujemy 

o potwierdzenie  włączenia w  ubezpieczeniu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego cyber ryzk  

oraz włączenie poniższej  klauzuli cyber: 

Klauzula Cyber   

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i 

jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub 

spowodowanych przez:  

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;  

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu 

komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;  

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

elektronicznych;  

1.4  niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub 

korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;  

jako konsekwencje:  

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

miejsca;  

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;  

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego   

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, 

Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są 

bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.  

Definicje:  

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:  

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, 

kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne 
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będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą 

umową ubezpieczenia.  

Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz 

wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania 

danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.  

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych 

lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym 

Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom 

komputerowym wymianę Danych elektronicznych.  

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub 

przechowywane przez system komputerowy.  

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję 

programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością 

uszkadzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów 

komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), 

w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, 

„Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.  

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

wyłączony.  

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i 

wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia 

obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w 

następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń 

objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez 

którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama 

w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.  

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

warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego 

uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu 

komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych 

przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, 

wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych 

elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty 

odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie 

będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych 

elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla 

ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane 

elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane. 

Odpowiedź 100 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację OPZ. 

Jedocześnie Zamawiający wyjaśnia, że intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie ryzyk 

cybernetycznych. 


