
 
 

 

 

 Warszawa, dnia 24 maja 2022 roku 

AT.26.3.2022.AL 

 
 

 
 

W związku z wpływem zapytania z dnia 19 maja 2022 roku, poniżej przesyłam odpowiedzi: 
 

1. Prosimy 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 ubezpieczenie w SWZ.  

Ad 1. Potwierdzamy  

2. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie,  
że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych 
z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz takich, gdzie chodzi  
o uzyskanie maksymalnej prędkości. 

 
Ad 2. Potwierdzamy  
 

3. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizowania nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty 
wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane  
z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny  
jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi 
trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia,  
skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, 
kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing 
 

Ad 3. Potwierdzamy 
 

4. Prosimy o potwierdzenie, że OC organizatora imprez nie obejmuje szkód objętych ochroną  

w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych. 

Ad 4. Potwierdzamy 



                                        

 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wskazane w SWZ zostały określone  

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z zastosowaniem zasady konsumpcji.  

Ad 5. Potwierdzamy 
 

6. Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży  
z włamaniem i rabunku, wandalizmu, szyb prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą 
miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SWZ. 

 
Ad 6. Zastosowanie będą miały limity odpowiedzialności określone w SWZ. 
 

7. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób 

przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, w szczególności: 

• ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) 

• ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

• rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 
 

      Ad 7. Potwierdzamy 
 

8. Prosimy o wskazanie pojazdów objętych ubezpieczeniem AR. 

Ad 8. W ramach grupy 7 KŚT do ubezpieczenia AR przeznaczone są rowery (wyłączone  
z tej grupy są wszystkie pojazdy objęte ubezpieczeniami komunikacyjnymi) 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że pojazdy nie objęte ubezpieczeniem AC objęte będą ochroną AR 

wyłącznie we wskazanych lokalizacjach w czasie postoju. 

Ad 9. Potwierdzamy (ochrona dla rowerów byłaby w ubezpieczonej lokalizacji). 

 

10. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia z podaniem lokalizacji lub przypisanie użytkowników 

do lokalizacji. 

Ad 10. Wykaz środków trwałych został zamieszczony w załączniku na platformie. 

 

11. Podróże służbowe – prosimy o potwierdzenie zakresu terytorialnego : Unia Europejska  

lub wskazanie innego. 

Ad 11. Zakres terytorialny : Polska, tylko ze sprzętem służbowym. 



                                        

 

 

12. OC pracodawcy – prosimy o wykreślenie zapisu „i w drodze do pracy”. Ten zakres wykracza 

poza odpowiedzialność pracodawcy. 

Ad 12. Potwierdzamy 

 

13. Samochody pracowników – prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający nie oczekuje 

ubezpieczenia w zakresie kradzieży pojazdu. 

Ad 13. Potwierdzamy 

 

14. Klauzula 2 – prosimy o zmianę limitu 120% na 20%. 

Ad 14. Potwierdzamy 

 

15. Klauzula 9 – prosimy o jej wyłączenie w OC 

Ad 15. Nie wyrażamy zgody. 

 

16. Klauzula 12 – prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy wyłącznie mienia objętego 

ubezpieczeniem w systemie sum stałych. 

Ad 16. Potwierdzamy 

 

17. Klauzula dewastacji (wandalizmu) 15 – dla ryzyka graffiti – proszę o akceptację franszyzy 

redukcyjnej 500 zł 

Ad 17. Nie wyrażamy zgody. 

 

18. Klauzula warunków i stawek – prosimy o wyłączenie ubezpieczenia OC 

Ad 18. Nie wyrażamy zgody. 

 

19. Prosimy o wskazanie przyczyny szkody AR z 2020 r. 

Ad 19. Opis 4 szkód 2020 

Polisa K27002067 NISKOCENNE SKŁADNIKI MAJĄTKU 03-231 WARSZAWA ODLEWNICZA 8 okres 
ubezp. 01-07-2019 do 30-06-2020 data zdarzenia: 18-06-2020; wypłata: 12.015,14; opis szkody: 
W WYNIKU UDERZENIA PIORUNA DOSZŁO DO USZKODZENIA INFRASTRUKTURY ELEKTRONICZNEJ 

Polisa K27003116 BUDYNKI I BUDOWLE 03-231 WARSZAWA, ODLEWNICZA 8 okres ubezp.  
01-07-2020 do 30-06-2021; data zdarzenia: 18-08-2020; wypłata: 5.098,35; opis szkody: DOSZŁO 
DO USZKODZENIA SZLABANU W WYNIKU UDERZENIA PRZEZ POJAZD 



                                        

 

Polisa K27003116  BUDYNKI I BUDOWLE 03-231 WARSZAWA, ODLEWNICZA 8 okres ubezp.  
01-07-2020 do 30-06-2021; data zdarzenia: 14-09-2020; wypłata: 9.959,87; opis szkody:  
W WYNIKU AWARII INSTALACJI WODNEJ DOSZŁO DO ZALANIA DWÓCH KONDYGNACJI BUDYNKU 

Polisa K27003116   NISKOCENNE SKŁADNIKI MAJĄTKU 03-231 WARSZAWA, ODLEWNICZA 8   okres 
ubezp. 01-07-2020 do 30-06-2021; data zdarzenia: 14-09-2020; wypłata: 1.032,45 PLN;  
opis szkody: W WYNIKU AWARII INSTALACJI WODNEJ DOSŻŁO DO ZALANIA DWÓCH 
KONDYGNACJI BUDYNKU 

 
 
 

Wersja alternatywna. Oryginał dokumentu z podpisem Dyrektora dostępny jest w siedzibie 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  Agnieszka Lendzion 
sekretariat@word.waw.pl 
(22) 59-76-723 


