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WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1 
 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia oraz 
ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Uniwersytetu Szczecińskiego w 
okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r. 

 
 
Zamawiający, na podstawie art.135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej PZP przekazuje treść wniosków 
o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 

Pytanie nr 1 

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższej treści klauzuli: 

„Klauzula Sankcyjna” 

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim 

ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane 

z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub 

sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub 

Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez 

organizacje międzynarodowych, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy”. 

W przypadku braku zgody na włączenie powyższej klauzuli proszę o zaproponowanie 

klauzuli jaka będzie akceptowana przez Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 

i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 

będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 

Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 

przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 

z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku 

wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz 

postanowień niezgodnych z zapisami SWZ. 
 



Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował poniższą 

klauzulę dopuszcza jej wprowadzenie o następującej treści: 

Klauzula ryzyk cyber 

- Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje: 

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, 

oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system 

komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest 

ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i 

każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym 

urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych 

elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe, 

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów 

elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy 

technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci 

prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę 

danych elektronicznych, 

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, 

przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym, 

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody 

oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z 

zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, 

przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji 

(niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi 

„wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, 

„odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”, 

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych 
mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa. 

- Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, 

zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych 

bezpośrednio lub pośrednio na skutek: 

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub 

siecią komputerową, 

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem 

komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi, 

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania 

lub wykorzystywania, 

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania 

jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat: 

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one 

wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym, 

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji, 

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego, 



(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu 

komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie 
spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę. 

- Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, 

warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub 

szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i 

spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów 

ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom 

ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik 

przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. 

Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu 

nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, 

a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana 

za fizyczną stratę lub szkodę. 

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

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, to wówczas 

podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych 

elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji 

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 ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie 

mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.” 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 

i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 

będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 

Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 

przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 

z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku 

wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz 

postanowień niezgodnych z zapisami SWZ 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku zdarzeń losowych związanych z ryzykiem 

zapadania i osuwania się ziemi, ryzyko nie będzie obejmować szkód polegających na 

zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. W przypadku 



odpowiedzi negatywnej proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł na jedno 

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odpowiednie 

postanowienia SWZ zostaną zmodyfikowane. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował poniższą 

klauzulę dopuszcza jej wprowadzenie o następującej treści dla ryzyk majątkowych: 

- Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje 

szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub 

pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną. 

- Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w 

szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, 

monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących 

jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem 

takiej Choroby Zakaźnej. 

- Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, 

która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z 

jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym: 

- taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny 

organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, 

- metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi 

przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z 

jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, 

lub pomiędzy organizmami 

- taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko 

uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać 

ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości 

zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem. 

- Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, 

rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od 

jakiegokolwiek wyłączenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 

i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 

będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 

Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 

przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 

z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu 

zamówienia – Dział I, Rozdział 1, pkt. 18 – zakres ubezpieczenia powinien obejmować: 



Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i 

zakażeń, z włączeniem HIV, WZW i gronkowiec złocisty oraz SARS2 Covid19. 

Zamawiający informuje, iż odpowiednie postanowienia SWZ zostaną w tym zakresie 

zmodyfikowane. 

 

Pytanie nr 5 

Czy zmawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli wieloletniej, o następującej treści? 

Po upływie 10 miesięcy obowiązywania programu, Ubezpieczyciel dokona analizy 

poziomu szkodowości umów ubezpieczenia zawartych na warunkach niniejszego 

programu i po przekroczeniu 55% współczynnika szkodowości brutto, zastrzega sobie 

prawo do zmiany zasad taryfikacji składek ubezpieczeniowych. 

Współczynnik szkodowości brutto = (Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto + 

Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto – regresy) x 

100% / Składka zarobiona brutto. 

Ubezpieczyciel składa Brokerowi pisemną propozycję nowych warunków i zasad 

taryfikacji składek ubezpieczeniowych. 

Nowe warunki ubezpieczeń i zasady taryfikacji składek ubezpieczeniowych wchodzą w 

życie maksymalnie do 14 dni od daty ich złożenia przez Ubezpieczyciel. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 
Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie powyższej klauzuli. 

Pytanie nr 6 

Proszę o również o odpowiedź na poniższe pytania: 

- Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (przez 

komornika sądowego lub organ administracji)? 

- Czy w ramach postępowania egzekucyjnego został ustanowiony zarządca przymusowy? 

- Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne? 

- Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie upadłościowe? 

- Czy wobec Ubezpieczonego prowadzone jest postępowanie likwidacyjne? 

- Czy w księdze wieczystej dotyczącej którejkolwiek nieruchomości Ubezpieczonego 

wpisane jest więcej niż dwie hipoteki – każda przysługująca innemu wierzycielowi? 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Zamawiający informuje, iż: 

 wobec Ubezpieczonego nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne (przez 

komornika sądowego lub organ administracji), 

 wobec Ubezpieczonego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, 

 wobec Ubezpieczonego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe,  

 wobec Ubezpieczonego nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, 

 w księdze wieczystej dotyczącej którejkolwiek z nieruchomości Ubezpieczonego 

nie ma wpisanych więcej niż jednej hipoteki. 

Pytanie nr 7 

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenia poniższego zapisu: 

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje 

odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek 

inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z ( w tym obawą lub 

zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym): 



- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian; 

- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ 

władzy publicznej. 

W przypadku braku zgody proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności za szkody 

spowodowane przeniesieniem COVID-19 do limitu 200.000 zł 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie i zmniejszenie limitu. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia – 

Dział I, Rozdział 1, pkt. 18 – zakres ubezpieczenia powinien obejmować: 

Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i 

zakażeń, z włączeniem HIV, WZW i gronkowiec złocisty oraz SARS2 Covid19 Zamawiający 
informuje, iż odpowiednie postanowienia SWZ zostaną w tym zakresie zmodyfikowane. 

Pytanie nr 8 

Czy zamawiający dopuszcza zmniejszenie odpowiedzialności za przeniesienie chorób 

zakaźnych zgodnie z pkt 2 ppkt 2 OPZ do limitu 1.000.000 zł? 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z 

postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia – Dział I, Rozdział 1, pkt. 18 – zakres 

ubezpieczenia powinien obejmować: Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane 

przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, z włączeniem HIV, WZW i gronkowiec 

złocisty oraz SARS2 Covid19. Zamawiający informuje, iż odpowiednie postanowienia SWZ 

zostaną w tym zakresie zmodyfikowane. 

Pytanie nr 9  

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenia poniższego zapisu: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za 

szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych 

z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona 

ubezpieczeniowa nie obejmuje i Compensa nie odpowiada dodatkowo za szkody 

spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba lub 

szkody spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu 

genetycznego. Limit odpowiedzialności 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w 

okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów 

ubezpieczenia generalnego, do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w 

odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz 

OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w 

przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. 

postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku 

wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz 

postanowień niezgodnych z postanowieniami SWZ. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu 

zamówienia – Dział I, Rozdział 1, pkt. 18 – zakres ubezpieczenia powinien obejmować: 



Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych 

i zakażeń, z włączeniem HIV, WZW i gronkowiec złocisty oraz SARS2 Covid19.  

 

Pytanie nr 10 

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 

5.000.000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla odpowiedzialności 

cywilną za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub 

utracie, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego (czyn niedozwolony, 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania). 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia – 

Dział I, Rozdział 1, pkt 11 – zakres ubezpieczenia powinien obejmować Odpowiedzialność 

cywilną za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą 

ubezpieczonego, w tym w mieniu pozostawionym w szatniach znajdujących się pod 

dozorem Uniwersytetu, także szatniach lub przechowalniach okazjonalnych, a także w 

szczególności w obrazach, pracach fotograficznych, grafikach, innych pracach 

artystycznych, księgozbiorach lub eksponatach do limitu 1.000.000,00 PLN 

Pytanie nr 11 

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 

5.000.000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód 

spowodowanych w wyniku katastrofy budowlanej? 

Odpowiedź na pytanie nr 11 
Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie nr 12  

Czy w zgłaszanym mieniu znajdują się napowietrzne linie przesyłowe znajdujące się w 

odległości większej niż 1000 metrów od ubezpieczonych lokalizacji? W przypadku 

odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie do jakiej maksymalnie odległości znajdują 

się takie linie i jaka jest ich wartość? Czy zamawiający wyraża zgodę iż ochroną 

ubezpieczeniową będą objęte jedynie linie napowietrzne, których odległość od 

ubezpieczonych lokalizacji nie przekroczy 1000 metrów? 

Odpowiedź na pytanie nr 12 

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia napowietrznych linii 

przesyłowych znajdujących się w odległości większej niż 1000 metrów od 

ubezpieczonych lokalizacji.  

 

Pytanie nr 13 

Proszę o wskazanie PML. 

Odpowiedź na pytanie nr 13 

Zamawiający informuje, iż lokalizacja o największej sumie ubezpieczenia budynku dla 

Części I zamówienia to lokalizacja budynku Service Inter Lab przy ul. Cukrowej 12 w 

Szczecinie o łącznej wartości 64.054.677,70 PLN. Szczegółowy opis lokalizacji znajduje 

się w załączniku A do SWZ. Wskazana suma ubezpieczenia nie obejmuje środków 
trwałych i pozostałego mienia zlokalizowanego w danej lokalizacji. 



Pytanie nr 14 

Szkodowość klienta została przygotowana na dzień 23/08/2021 proszę o 

zaktualizowanie szkodowości na miesiąc Listopad 2021r. 

Odpowiedź na pytanie nr 14 

Zamawiający informuje, iż szkodowość załączona do Opisu przedmiotu zamówienia wg 

stanu na dzień 23.08.2021 r. nie będzie aktualizowana.  

Pytanie nr 15 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z dnia 

10/12/2021 na dzień 17/12/2021r? 

Odpowiedź na pytanie nr 15 
Zamawiający dokonał w tym zakresie stosownej modyfikacji.  

Pytanie nr 16 

W związku z trzyletnim okresem ubezpieczenia wnioskujemy o zgodę na zastosowanie 

klauzuli o poniższej treści. 

Klauzula wypowiedzenia 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy 

postanawiają, że w przypadku, gdy  

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych 

odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w 

danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 

45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju 

ubezpieczenia, lub  

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania 

ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy 

ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub 

reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela 

reasekuracji na dotychczasowych warunkach, 

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres 

ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.  

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć 

negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 16 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 17 

Czy wskazana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka, tj. czy 

uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich 

zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub 

składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o 

pełną informację jakie zdarzenia szkodowe (charakter/liczba/wartość) miały miejsce w 

ciągu ostatnich 3 lat. 

Odpowiedź na pytanie nr 17 



Zamawiający potwierdza, że przestawione zestawienia o przebiegu szkodowym 

uwzględniają wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich 

zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach. 

 

Pytanie nr 18 

W celu informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na 

poniższe pytania 

a) Czy podmiotu zgłoszone do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone 

(co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych  w SIWZ. W przypadku 

odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

b) Czy wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi 

negatywnej prosimy o wskazanie różnic 

c) Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do 

określonego w SWZ. W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych 

ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie 

d) Jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat 

Odpowiedź na pytanie nr 18 

Zamawiający informuje, że podmioty zgłoszone do ubezpieczenia były w ostatnich 3 

latach ubezpieczone w zakresie ryzyk wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia 

poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz poszczególne limity 

zostały ustalone indywidualnie na okres: 01.02.2019 – 31.01.2022 oraz na okres 

01.02.2022 – 31.01.2025. Wśród pozostałych różnic dotyczących przedmiotów 

ubezpieczenia wskazać należy różnice wynikające ze zwiększenia bądź zmniejszenia 

wartości majątku z powodu zakupu, modernizacji, sprzedaży, przekazania lub likwidacji 

mienia. Informacje o poprzednim zakresie ubezpieczenia, przedmiotach ubezpieczenia 

oraz franszyzach mających zastosowanie do ubezpieczenia w okresie od 01.02.2019 do 

31.01.2022 znajdują się w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie: 

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/3700 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o podanie aktualnych danych szkodowych co najmniej na dzień 15 listopada 

2021 r. 

Odpowiedź na pytanie nr 19 

Zamawiający informuje, iż szkodowość załączona do Opisu przedmiotu zamówienia wg 

stanu na dzień 23.08.2021 r. nie będzie aktualizowana.  

 

Pytanie nr 20 

Prosimy o informację czy w ostatnich 3 latach, w zakresie ubezpieczenia OC, miały miejsce 

lub zostały zgłoszone wypadku śmiertelne, a jeżeli tak, to jakie były z tego tytułu wypłaty 

lub jaki jest poziom założonych rezerw, w tym też rezerwy na renty. 

Odpowiedź na pytanie nr 20 

Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia OC w okresie ostatnich 3 lat nie 

odnotowano wypadków śmiertelnych.  

 



Pytanie nr 21 

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest 

zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

a) Ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. 

zm.) 

b) Ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

c) Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

Odpowiedź na pytanie nr 21 

Zamawiający potwierdza, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest 

zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności: 

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej; 

b) rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów. 

 

Pytanie nr 22 

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje 

techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom 

okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez 

uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono 

zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe 

dotyczą 

a) Przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu 

budowlanego oraz jego otoczenia 

b) Sprzętu przeciwpożarowego 

c) Instalacji elektrycznej i odgromowej 

d) Instalacji gazowej 

e) Przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) 

f) Instalacji gazów medycznych 

g) Instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 

h) Instalacji ciśnieniowych 

i) Urządzeń dźwigowych 

Odpowiedź na pytanie nr 22 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 23 

W odniesieniu do przedstawionego wykazu budynków i budowli prosimy o szczegółowy 

opis stanu technicznego poszczególnych nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem 

stanu technicznego dachów, orynnowania, stolarki okiennej, elewacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 23 



Zamawiający informuje, że szczegółowy opis budynków i budowli wykazanych do 

ubezpieczenia znajduje się w załączniku A do SWZ, w załączniku tym wskazane zostały w 

szczególności informacje dotyczące: roku budowy, roku ostatniego remontu, konstrukcji 

i pokrycia dachu, konstrukcji budynku oraz informacje o zabezpieczeniach 

przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.  

 

Pytanie nr 24 

W przypadku gdy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle w złym stanie 

technicznym prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla przedmiotowego mienia 

do FLEXY 

Odpowiedź na pytanie nr 24 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do 

ubezpieczenia budynków o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w 
protokole okresowej kontroli obiektu. 

 

Pytanie nr 25 

W przypadku gdy na etapie postępowania przetargowego nie zostały zgłoszone 

budynki/budowle w złym stanie technicznym, ale zostaną zgłoszone w trakcie trwania 

ochrony ubezpieczenia lub stan taki zostanie stwierdzonych w którymś z już 

ubezpieczonych budynków/budowli to zakres ochrony dla tego mienia zostanie 

ograniczony do FLEXY. 

Odpowiedź na pytanie nr 25 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do 

ubezpieczenia budynków o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w 

protokole okresowej kontroli obiektu. 

 

Pytanie nr 26 

Prosimy o szczegółową informację w na temat planów w zakresie polityki remontowej i 

inwestycyjnej Zamawiającego w ciągu kolejnych 3 lat. 

Odpowiedź na pytanie nr 26 

Zamawiający informuje, iż przewiduje nowe inwestycje na lata 2022-2025, jednakże w 

chwili obecnej nie jest w stanie wskazać zamkniętego katalogu inwestycji, które planuje 

się zrealizować. Dodatkowe informacje dotyczące zaplanowanych inwestycji dostępne są 

w planie zamówień publicznych dostępnym na stronie internetowej:  

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=planowane 

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/4813 

 

Pytanie nr 27 

W odniesieniu do przedstawionej szkodowości prosimy o informację na temat podjętych 

działań mających ograniczyć ryzyko powstania podobnych szkód w przyszłości (w 

szczególności powstałych wskutek zalań oraz silnego wiatru). 

Odpowiedź na pytanie nr 27 

Zamawiający informuje, że dochowuje wszelkiej staranności w zakresie zapobiegania 

występowania szkód (w szczególności powstałych wskutek zalań oraz silnego wiatru).  

 

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=planowane
https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/4813


Pytanie nr 28 

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle 

wyłączone z użytkowania 

Odpowiedź na pytanie nr 28 

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem A do SWZ do ubezpieczenia zostały 

zgłoszone budynki czasowo wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do remontu, 

sprzedaży lub modernizacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do 

ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki oraz obiektów wyłączonych z 

eksploatacji o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej 

kontroli obiektu.  

 

Pytanie nr 29 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 28 wnioskujemy o wskazanie 

przedmiotowego mienia. 

Pytanie nr 29 

Zamawiający informuje, że w przypadku czasowego wyłączenia określonego 

budynku/budowli z użytkowania, informacja o wyłączeniu znajduje się w treści 

załącznika A do SWZ – wykaz budynków i budowli.  

 

Pytanie nr 30 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 28 wnioskujemy o ograniczenie 

zakresu ubezpieczenia dla przedmiotowego mienia do FLEXY. 

Pytanie nr 30 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 31 

W przypadku gdy na etapie postępowania przetargowego nie zostają zgłoszone do 

ubezpieczenia budynki/budowle wyłączone z eksploatacji, ale zostaną one wyłączone z 

eksploatacji lub zostaną takie zgłoszone w trakcie trwania ochrony ubezpieczenia (nawet 

jeżeli na dziś Zamawiający tego nie planuje) to zakres ochrony dla tego mienia zostanie 

ograniczony do FLEXY. 

Odpowiedź na pytanie nr 31 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do 

ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji z uwagi na zły stanie technicznym 
potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. 

 

Pytanie nr 32 

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle 

przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia 

Odpowiedź na pytanie nr 32 

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia i nie oczekuje ochrony dla 

budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia. 

 

Pytanie nr 33 



W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 32 wnioskujemy o wskazanie 

przedmiotowego mienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 33 

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia i nie oczekuje ochrony dla 

budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia. 

 

Pytanie nr 34 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 32 wnioskujemy o ograniczenie 

zakresu ubezpieczenia dla przedmiotowego mienia do FLEXY. 

Odpowiedź na pytanie nr 34 

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia i nie oczekuje ochrony dla 

budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia. 

 

Pytanie nr 35 

W przypadku gdy na etapie postępowania przetargowego nie zostają zgłoszone do 

ubezpieczenia budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia, ale zostaną 

one tak zakwalifikowane lub zostaną takie zgłoszone w trakcie trwania ochrony 

ubezpieczenia (nawet jeżeli na dziś Zamawiający tego nie planuje) to zakres ochrony dla 

tego mienia zostanie ograniczony do FLEXY. 

Odpowiedź na pytanie nr 35 

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia i nie oczekuje ochrony dla 

budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia. 

 

Pytanie nr 36 

Prosimy o informację czy wskazane do ubezpieczenia lokalizacje położone są na terenach 

zagrożonych powodziowo. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o ich 

wskazanie. 

Odpowiedź na pytanie nr 36 

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia lokalizacji położonych na 

terenach zagrożonych powodziowo.  

 

Pytanie nr 37 

Prosimy o informację czy we wskazanych do ubezpieczenia lokalizacjach, w ciągu 

ostatnich 25 lat, dochodziło do powodzi (ze szczególnym uwzględnieniem roku 1997 oraz 

2010). 

Odpowiedź na pytanie nr 37 

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 25 lat nie dochodziło do powodzi we 

wskazanych do ubezpieczenia lokalizacjach.  

 

Pytanie nr 38 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o 

potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia nie obejmuje szkód wyrządzonych z 

winy umyślnej przez Reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

Odpowiedź na pytanie nr 38 

Zamawiający potwierdza.  

 



Pytanie nr 39 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o 

szczegółowsze informacje na temat prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych 

a) Jakiego rodzaju badania naukowe oraz prace rozwojowe prowadzone są przez 

Zamawiającego w ramach ubezpieczanej działalności 

b) Na czyją rzecz prowadzone są przedmiotowe badania naukowe oraz prace 

rozwojowe 

c) Jakie przychód osiągnął Zamawiający w ciągu ostatniego roku obrotowego z tytułu 

badań naukowych oraz prac rozwojowych 

Odpowiedź na pytanie nr 39 

Odpowiedź na pytanie nr 39 punkt a) 
Zamawiający informuje, że tematyka dotycząca rodzaju badań naukowych oraz prac 
rozwojowych prowadzonych w grupach badawczych na Uniwersytecie Szczecińskiem 
dostępna jest na stronach internetowych. Pełen wykaz grup badawczych wraz z tematyką, 
jaką się zajmują, dostępny jest na stronie: https://grupybadawcze.usz.edu.pl/. 
Odpowiedź na pytanie nr 39 punkt b) 
Zamawiający informuje, że prowadzone przez niego przedmiotowe badania naukowe 
oraz prace rozwojowe wykonywane są na rzecz organów administracji rządowej i 
samorządowej, innych podmiotów wykonujących zadania publiczne, podmiotów prawa 
prywatnego (w tym przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu), organizacji non 
profit, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 
Odpowiedź na pytanie nr 39 punkt c) 
Zamawiający informuje, że podstawowym źródłem finansowania działalności 
Uniwersytetu Szczecińskiego jest subwencja z budżetu państwa na utrzymanie i rozwój 
potencjału badawczego i dydaktycznego. W sprawozdaniu w wykonania planu rzeczowo-
finansowego za 2020 r. oprócz subwencji wykazano środki finansowe przekazane przez 
Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i 
Nauki oraz przez inne podmioty zewnętrzne na łączna kwotę 4 285 400 zł. Dane za 2021 
r. będą dostępne po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2021. 
 

Pytanie nr 40 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o 

szczegółowsze informacje na temat świadczenia usług badawczych oraz transferu 

technologii do gospodarki 

a) Jakiego rodzaju usługi badawcze świadczy Zamawiający w ramach ubezpieczanej 

działalności 

b) Na czym konkretnie polega transfer technologii do gospodarki – prosimy o 

wskazanie kilku przykładów dla zobrazowania ryzyka 

c) Na czyją rzecz Zamawiający świadczy usługi badawcze oraz transferu technologii 

do gospodarki 

d) Jaki przychód osiągnął Zamawiający w ciągu ostatniego roku obrotowego z tytułu 

świadczenia usług badawczych oraz transferu technologii do gospodarki 

Odpowiedź na pytanie nr 40 
Odpowiedź na pytanie nr 40 punkt a) 
Zamawiający informuje, że tematyka dotycząca rodzaju badań naukowych oraz prac 
rozwojowych prowadzonych w grupach badawczych na Uniwersytecie Szczecińskiem 

https://grupybadawcze.usz.edu.pl/


dostępna jest na stronach internetowych. Pełen wykaz grup badawczych wraz z tematyką, 
jaką się zajmują, dostępny jest na stronie: https://grupybadawcze.usz.edu.pl/. 
Odpowiedź na pytanie nr 40 punkt b) 
Zamawiający nie jest w stanie wskazać przykładów transferu technologii do gospodarki. 
Odpowiedź na pytanie nr 40 punkt c) 
Zamawiający informuje, że prowadzone przez niego przedmiotowe badania naukowe 
oraz prace rozwojowe wykonywane są na rzecz organów administracji rządowej i 
samorządowej, innych podmiotów wykonujących zadania publiczne, podmiotów prawa 
prywatnego (w tym przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu), organizacji non 
profit, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 
Odpowiedź na pytanie nr 40 punkt d) 
Uniwersytet Szczeciński nie uzyskuje przychodów w tytułu transferu technologii do 
gospodarki. Informacje na temat przychodów z tytułu świadczenia usług badawczych 
zawiera odpowiedź na pytanie 39. 
 

Pytanie nr 41 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o 

potwierdzenie, że rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie nie 

ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wydania lub niewydania ostatecznej 

decyzji administracyjnej lub innego aktu normatywnego niezgodnych z prawem (zakres 

określony w pkt. 2 – str. 31 SWZ). 

Odpowiedź na pytanie nr 41 

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z 

postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia - Część I, Dział I, Rozdział 1, pkt. 22 

zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone 

umyślnie, z wyjątkiem działania osób reprezentujących Ubezpieczonego. Za 

reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, statutem lub na mocy prawa uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym 

podmiotem, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten podmiot.  

W ubezpieczeniu zastosowanie będzie miała klauzula reprezentantów. 

 

Pytanie nr 42 

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 

szkody polegające na utracie, zaginięciu lub zniszczeniu dokumentów powierzonych 

Ubezpieczonemu prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność dotyczy wyłącznie 

kosztów odtworzenia dokumentów.  

Odpowiedź na pytanie nr 42 

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa, w tym 

utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać gdyby szkody mu nie 

wyrządzono. 

 

Pytanie nr 43 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o 

informacje ile oraz jakiego rodzaju nieruchomości są najmowane przez Zamawiającego 

oraz jaka działalność jest w nich prowadzona. 

Odpowiedź na pytanie nr 43 

https://grupybadawcze.usz.edu.pl/


Zamawiający informuje, że zgodnie z umową zawartą na czas nieoznaczony o 
udostępnienie Nr Gm.ADC.7014-10-09 Starosta Kamieński udostępnia nieodpłatnie 
Uniwersytetowi Szczecińskiemu teren na działce nr 182/2, obr. Dziwnówek, gmina 
Dziwnów /KW nr 28176/, na którym jest wieża obserwacyjna, na której zamontowano 
kamerę obserwacyjną rejestrującą dynamikę morza w strefie brzegowej, służącej do 
realizacji badań w projekcie „MICORE”.  
 

Pytanie nr 44 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o 

potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z 

wpływem pól magnetycznych i elektromagnetycznych, promieni laserowych i 

maserowych, skażeniem radioaktywnym lub oddziaływaniem energii jądrowej lub 

promieniowania jonizującego. 

Odpowiedź na pytanie nr 44 

Zamawiający informuje, że nie oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności za szkody 

związane z wpływem pól magnetycznych i elektromagnetycznych, promieni laserowych i 

maserowych, skażeniem radioaktywnym lub oddziaływaniem energii jądrowej lub 

promieniowania jonizującego. 

 

Pytanie nr 45 

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 

szkody z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów (pkt. 14 strona 33 

SWZ) prosimy o szczegółowsze informacje na temat wykonywanych umów przez 

wskazane podmioty, w tym 

a) Rodzaje wykonywanych usług 

b) Podmioty, na których rzecz przedmiotowe usługi są wykonywane 

c) Przychód w ostatnim roku obrotowym z tytułu wykonywania przedmiotowych 

usług 

Odpowiedź na pytanie nr 45 

Zamawiający informuje, iż jednostki wymienione w punktach od 1 do 5 i od 7 do 8 nie 
prowadzą działalności gospodarczej i nie osiągają z tego tytułu przychodów. Wykazany w 
pozycji nr 6 Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania finansowany jest przede 
wszystkim z subwencji z budżetu państwa. 
Oferta dla przedsiębiorców i instytucji wraz z zakresem usług dostępna jest na stronie: 
http://biznes.usz.edu.pl/wp-content/uploads/2013/04/net_USbiznes2017v.pdf 
 

Pytanie nr 46 

Prosimy o informację jakie czynności zlecane są podwykonawcom. 

Odpowiedź na pytanie nr 46 

Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej w ramach prowadzonej działalności nie 

korzysta z podwykonawców, jednakże nie można wykluczyć takiej sytuacji w trakcie 

obowiązywania umowy ubezpieczenia. 

 

Pytanie nr 47 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności prosimy o wyłączenie z 

zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z udzielonych porad prawnych w ramach 

usług świadczonych przez Klinikę Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

http://biznes.usz.edu.pl/wp-content/uploads/2013/04/net_USbiznes2017v.pdf


Szczecińskiego oraz za szkody wynikające ze sporządzonych opinii i ekspertyz. Jeżeli 

Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 

500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 47 

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie oraz wprowadzenie podlimitu wskazanej 

wysokości. 

 

Pytanie nr 48 

W przypadku braku zgody na pytanie numer 47 wnioskujemy o szczegółowsze informacje 

na temat działalności Kliniki Prawa 

a) Na czyją rzecz wykonywane są usługi – czy Zamawiający wykonuje również 

ekspertyzy oraz opinie na rzecz sądów itp. 

b) Czy przedmiotowe usługi wykonywane są odpłatnie – jeżeli tak to jaki przychód 

został osiągnięty w ostatnim roku obrotowym z tego tytułu 

Odpowiedź na pytanie nr 48 

Zamawiający informuje, iż regulamin oraz zasady udzielania porad prawnych dostępne 

są na stronach:  

https://klinikaprawa.usz.edu.pl/zasady-udzielania-porad/ 

https://klinikaprawa.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarza%CC%A8dzenie-Dziekana-

WPIA-US-nr-27-2021-Regulamin-s%CC%81wiadczenia-pomocy.pdf 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż porady prawne udzielane są bezpłatnie osobom 

fizycznym, które spełnią kryteria wskazane w postanowieniach § 7 Regulaminu.  

 

Pytanie nr 49 

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 

szkody w pojazdach znajdujących się w posiadaniu pracowników prosimy o 

doprecyzowanie, że wykonawca ponosi odpowiedzialności pod warunkiem, że pojazd 

znajdował się w miejscu do tego przeznaczonym. 

Odpowiedź na pytanie nr 49 

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej za 

szkody w pojazdach znajdujących się w posiadaniu pracowników oczekuje 

odpowiedzialności pod warunkiem, że pojazd znajdował się w miejscu do tego 

przeznaczonym.  

 

Pytanie nr 50 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o 

potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za wartość artystyczną, kolekcjonerską, 

zabytkową itp. dla wszelkiego rodzaju obrazów, eksponatów, dzieł sztuki, obrazów, prac 

fotograficznych oraz innych pracach as artystycznych itp. 

Odpowiedź na pytanie nr 50 

Zamawiający nie potwierdza. W przypadku umownego przyjęcia obrazów, eksponatów, 

dzieł sztuki, prac fotograficznych oraz innych pracach artystycznych należących do osób 

trzecich wraz z ustaloną wartością artystyczną, kolekcjonerską, zabytkową, zakres 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinien obejmować wskazaną wartość. 

 

Pytanie nr 51 

https://klinikaprawa.usz.edu.pl/zasady-udzielania-porad/
https://klinikaprawa.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarza%CC%A8dzenie-Dziekana-WPIA-US-nr-27-2021-Regulamin-s%CC%81wiadczenia-pomocy.pdf
https://klinikaprawa.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarza%CC%A8dzenie-Dziekana-WPIA-US-nr-27-2021-Regulamin-s%CC%81wiadczenia-pomocy.pdf


W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o 

wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych przeniesieniem chorób 

takich jak HIV, WZW, gronkowiec złocisty oraz SARS2 Covid-19. 

Odpowiedź na pytanie nr 51 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z 

postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia – Dział I, Rozdział 1, pkt. 18 – zakres 

ubezpieczenia powinien obejmować: Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane 

przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, z włączeniem HIV, WZW i gronkowiec 

złocisty oraz SARS2 Covid19. Zamawiający informuje, iż odpowiednie postanowienia SWZ 

zostaną w tym zakresie zmodyfikowane. 

 

Pytanie nr 52 

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 

szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń prosimy o 

potwierdzenie, że  ochrona ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń, za 

wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa 

Ubezpieczonego. 

Odpowiedź na pytanie nr 52 

Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia 

- Część I, Dział I, Rozdział 1 zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone 

na skutek rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej w pełnym zakresie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej.  

Pytanie nr 53 

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 

organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności 

sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, 

lotniczych 

Odpowiedź na pytanie nr 53 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 54 

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 

organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności 

sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy 

itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego 

ryzyka uprawiana 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. 

Odpowiedź na pytanie nr 54 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 55 



Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych określone w ustawie z dnia 

20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

Odpowiedź na pytanie nr 55 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 56 

W przypadku braku zgody na pytanie numer 55 prosimy o wykaz imprez, które mają być 

objęte ochroną w ramach tego ubezpieczenia oraz wskazanie wysokości sumy 

gwarancyjnej na każdą z imprez. 

Odpowiedź na pytanie nr 56 

Zamawiający informuje, że z uwagi na niepewną sytuacją związaną z pandemią 

koronawirusa, Zamawiający nie przedstawi wykazu imprez, które mają być objęte 

ochroną ubezpieczeniową. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy 

imprezy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu dojdą do skutku, wówczas 

Zamawiający każdorazowo poinformuje Ubezpieczyciela o tym fakcie. Zgodnie z 

postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia limit odpowiedzialności dla pkt. 19 

wynosi: 5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na 

każdy okres rozliczeniowy, przy czym dla imprez podlegających obowiązkowemu 

ubezpieczeniu suma gwarancyjna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 

11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

organizatorów imprez masowych (Dz.U. 2010 Nr 54 poz. 323) oraz suma gwarancyjna 

nadwyżkowa do 5.000.000,00 PLN.  

Pytanie nr 57 

Prosimy o potwierdzenie, że maksymalny podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC 

organizatora imprez masowych wynosi 5.000.000,00 PLN 

Odpowiedź na pytanie nr 57 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia 

limit odpowiedzialności dla pkt. 19 wynosi: 5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie 

wypadki w okresie ubezpieczenia na każdy okres rozliczeniowy, przy czym dla imprez 

podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu suma gwarancyjna zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz.U. 2010 

Nr 54 poz. 323) oraz suma gwarancyjna nadwyżkowa do 5.000.000,00 PLN. 

 

Pytanie nr 58 

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 

szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy 

przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu prosimy o 

doprecyzowanie, że ochrona ubezpieczenia istnieje wyłącznie w sytuacji gdy przyczyną 

przedmiotowej szkody jest zdarzenie nagłe, niezamierzona ani nieprzewidziane przez 

Ubezpieczonego. 

Odpowiedź na pytanie nr 58 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 59 



Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku 

naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 

2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w 

środowisku naturalnym. 

Odpowiedź na pytanie 59 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 60 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o 

potwierdzenie, że kwoty wskazane dla ryzyk w pkt. od 1 do 23 stanowią podlimity, na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na każdy okres rozliczeniowy, sumy 

gwarancyjnej w kwocie 10.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie.  

Odpowiedź na pytanie nr 60 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 61 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o 

potwierdzenie że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia 

przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową 

odpowiedzialność. 

Odpowiedź na pytanie nr 61 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został 

szczegółowo określony w postanowieniach Opisu przedmiotu zamówienia – Część I, Dział 

I, Rozdział 1. Zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinna być objęta 

odpowiedzialność cywilna Uniwersytetu Szczecińskiego i jego jednostek organizacyjnych 

lub filii za szkody powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia 

wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem i/lub 

użytkowaniem mienia w granicach wynikających z aktu powołania i norm statuujących 

zakres działalności Ubezpieczonego jako publicznej uczelni akademickiej („Obowiązujące 

przepisy”, w ich każdorazowo aktualnym brzmieniu), tj. 

1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U.2021.478 t.j.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy („Ustawa”), 

2) statutu Uniwersytetu Szczecińskiego i aktów prawnych wydanych na jego 

podstawie, w tym aktów prawa wewnętrznego Uniwersytetu („Statut”) oraz  

3) odrębnych przepisów w takim zakresie, w jakim dotyczą one struktury i działania 

szkół wyższych, zaś 

4) w odniesieniu do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu z uwzględnieniem 

postanowień Umowy z dnia 9 stycznia 2004 r. między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a 

Konferencją Episkopatu Polski w sprawie utworzenia i funkcjonowania Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, wraz z rozszerzeniami zakresu ochrony 

określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części I, Dział I, Rozdział 1.  

 

Pytanie nr 62 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o 

potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia 



przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres 

wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia 

odpowiedzialności osoby trzeciej. 

Odpowiedź na pytanie nr 62 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został 

szczegółowo określony w postanowieniach Opisu przedmiotu zamówienia – Część I, Dział 

I, Rozdział 1. Zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinna być objęta 

odpowiedzialność cywilna Uniwersytetu Szczecińskiego i jego jednostek organizacyjnych 

lub filii za szkody powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia 

wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem i/lub 

użytkowaniem mienia w granicach wynikających z aktu powołania i norm statuujących 

zakres działalności Ubezpieczonego jako publicznej uczelni akademickiej („Obowiązujące 

przepisy”, w ich każdorazowo aktualnym brzmieniu), tj. 

1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U.2021.478 t.j.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy („Ustawa”), 

2) statutu Uniwersytetu Szczecińskiego i aktów prawnych wydanych na jego 

podstawie, w tym aktów prawa wewnętrznego Uniwersytetu („Statut”) oraz  

3) odrębnych przepisów w takim zakresie, w jakim dotyczą one struktury i działania 

szkół wyższych, zaś 

4) w odniesieniu do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu z uwzględnieniem 

postanowień Umowy z dnia 9 stycznia 2004 r. między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a 

Konferencją Episkopatu Polski w sprawie utworzenia i funkcjonowania Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, wraz z rozszerzeniami zakresu ochrony 

określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części I, Dział I, Rozdział 1.  

 

Pytanie nr 63 

Prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód 

polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód 

powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, 

szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub 

podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub 

wykorzystaniem pozostawania w błędzie. 

Odpowiedź na pytanie nr 63 

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż definicja kradzieży 

zwykłej została zawarta w SWZ. 

 

Pytanie nr 64 

Prosimy o potwierdzenie, że szkody w pieniądzach, biżuterii, dziełach sztuki, 

przedmiotach wartościowych w postaci utraty są objęte zakresem ochrony o ile były 

przechowywane, zabezpieczonego zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 07.09.2010 

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 

przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 

organizacyjne. 

Odpowiedź na pytanie nr 64 

Zamawiający potwierdza.  

 



Pytanie nr 65 

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub 

ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że 

Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ. Kwestia ta 

jest szczególnie istotna mając na względzie między innymi wyłączenia reasekuracyjne 

zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy 

Odpowiedź na pytanie nr 65 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z 

wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 66 

Prosimy o potwierdzenie, ze zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków 

podjętych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub 

zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne 

dotyczy tylko kosztów poniesionych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego. 

Odpowiedź na pytanie nr 66 

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ramach 

ubezpieczenia pokryte są m. in. udokumentowane poniesione koszty zabezpieczenia 

ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego zagrożenia 

wystąpieniem ubezpieczonego zdarzenia.  

 

Pytanie nr 67 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o 

potwierdzenie, że z zakresu ochrony zostają wyłączone szkody: 

a) Powstałe wskutek zmiany materiału genetycznego, związane z inżynierią 

genetyczną 

b) Spowodowane przez produkty lecznicze, wyroby medyczne 

c) Powstałe w związku z prowadzeniem badań klinicznych lub wykonywaniem innej 

działalności leczniczej 

d) Powstałe w związku ze składowaniem, wytwarzaniem, obróbką, 

wykorzystywaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych lub środków 

pirotechnicznych 

e) Spowodowane przez encefalopatie gąbczaste 

f) Związane z badaniami geotechnicznymi 

g) Związane z nanotechnologią 

Odpowiedź na pytanie nr 67 



Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie 

postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych 

ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru 

Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka 

ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami 

ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie 

rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 68 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

wnioskujemy o doprecyzowanie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody 

spowodowane przez nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczonego 

zdarzenia określone w SWZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 68 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 69 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

wnioskujemy o doprecyzowanie, że Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe 

wskutek zapadania lub osuwania się ziemi wskutek działania człowieka. 

Odpowiedź na pytane nr 69 

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odpowiednie 

postanowienia SWZ zostaną zmodyfikowane. 

 

Pytanie nr 70 

W przypadku braku zgody na pytanie numer 69 wnioskujemy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności dla przedmiotowego ryzyka w kwocie 500.000,00 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym. 

Odpowiedź na pytanie nr 70 

Zamawiający informuje, iż odpowiednie postanowienia SWZ zostaną zmodyfikowane. 

 

Pytanie nr 71 

W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych o szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach 

płyt, stolarki okiennej prosimy o doprecyzowanie, że Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za przedmiotowe zdarzenia pod warunkiem, że do szkody nie 

przyczynił się zły stan techniczny wskazanych elementów. 

Odpowiedź na pytanie nr 71 

Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla szkód 

powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki 

okiennej w wyniku złego stanu technicznego poszczególnych elementów, z 

zastrzeżeniem, iż zły stan techniczny potwierdzony będzie wpisem w protokole 

okresowej kontroli obiektu. 

 

Pytanie nr 72 



W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych o szkody powstałe w wyniku aktów dewastacji i wandalizmu (w tym również 

graffiti) prosimy o potwierdzenie, że zakres ten nie obejmuje gotówki oraz innych 

wartości pieniężnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 72 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 73 

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych o ryzyko katastrofy budowlanej, wnioskujemy o potwierdzenie, że z 

odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody 

a) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty 

budowlane wymagające pozwolenia na budowę 

b) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też 

wyłączonych z eksploatacji , a także mieniu tam zgromadzonym (nawet jeżeli na etapie 

postępowania mienie takie nie zostało zgłoszone i Zamawiający nie planuje go zgłaszać w 

trakcie ochrony ubezpieczenia. 

c) Która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki 

eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z 

zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu 

Odpowiedź na pytanie nr 73 

Zamawiający potwierdza, przy czym zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu 

zamówienia, Część I, Dział II, Rozdział 2, ust. 5: „W ramach ustalonych w umowie sum 

ubezpieczenia, Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość przemieszczania mienia pomiędzy 

zgłoszonymi do ubezpieczenia lokalizacjami oraz nowymi lokalizacjami powstałymi w 

trakcie trwania umowy ubezpieczenia, spełniającymi wymogi dotyczące zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikające z obowiązujących przepisów 

prawa. W związku z tym objęte ochroną jest mienie także podczas składowania 

tymczasowego oraz obiekty czasowo wyłączone z eksploatacji.” 

 

Pytanie nr 74 

W przypadku akceptacji jedynie części wyłączeń określonych w pytaniu numer 73 

prosimy o ich wskazanie. 

Odpowiedź na pytanie nr 74 

Zamawiający udzielił potwierdzającej odpowiedzi na pytanie nr 73. 

 

Pytanie nr 75 

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz maszyn i urządzeń od 

wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń o szkody i koszty powstałe w wyniku 

zagrożenia aktami terroryzmu lub aktami terroryzmu wnioskujemy o potwierdzenie, że 

z zakresu ochrony wyłączone są szkody: 

a) Powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji 

toksycznych, chemicznych lub biologicznych 

b) Wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 

promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego 



c) Spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe 

oraz w wyniku działania wirusów komputerowych 

d) Powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań 

chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów 

e) Powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są 

one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni 

f) We wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach 

znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi 

g) Spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania 

rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie 

takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Wykonawcą zanim środki te zostały 

podjęte 

Odpowiedź na pytanie nr 75 

Zamawiający potwierdza z wyłączeniem punktu e. 

 

Pytanie nr 76 

W przypadku akceptacji jedynie części wyłączeń określonych w pytaniu numer 75 

prosimy o ich wskazanie. 

Odpowiedź na pytanie nr 76 

Zamawiający potwierdza z wyłączeniem punktu e. 

 

Pytanie nr 77 

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz maszyn i urządzeń od 

wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń o szkody powstałe w wyniku w wyniku 

strajków, zamieszek i rozruchów wnioskujemy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony 

wyłączone są szkody: 

a) Wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub 

zakłóceń działalności 

b) Powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub 

rekwizycji przez legalną władzę  

c) Będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem działań wojennych, wojny 

domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego powstania zbrojnego, 

rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd 

lub inne władze kraju, sabotażu, blokady 

d) Będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem aktów terroryzmu, przez które 

rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, 

zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych 

skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych i 

społecznych 

Odpowiedź na pytanie nr 77 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 78 

W przypadku akceptacji jedynie części wyłączeń określonych w pytaniu numer 77 

prosimy o ich wskazanie. 



Odpowiedź na pytanie nr 78 

Zamawiający udzielił potwierdzającej odpowiedzi na pytanie nr 77. 

 

 

Pytanie nr 79 

W odniesieniu do przedmiotów ubezpieczenia zgłoszonych w ramach ubezpieczenia 

mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wnioskujemy o potwierdzenie, że w ramach  

środków trwałych nie zostały zgłoszone pojazdy mogące zostać objęte ochroną 

ubezpieczenia w ramach ryzyka auto casco. 

Odpowiedź na pytanie nr 79 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 80 

Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia książek znajdują się 

starodruki i/lub tak zwane białe kruki. 

Odpowiedź na pytanie nr 80 

Zamawiający informuje, że wykazuje do ubezpieczenia ok. 200 starodruków. 

 

Pytanie nr 81 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 80 wnioskujemy o wskazanie 

trzech o najwyższej wartości. 

Odpowiedź na pytanie nr 81 

Zamawiający informuje, że wykazuje do ubezpieczenia ok. 200 starodruków. Do 

najdroższych starodruków należą:  

1) Merani Matthaei: M.Z. Topographia Electoratus Brandenburgici, et Ducatus 
Pomeraniae, 1652r.  o wartości  700 PLN 

2) Lloyd Henry: Geschichte des siebenjahringen Krieges in Deutschlnad zwischen 
dem Konige..T.1, 1794r.  o wartości 666.67 PLN 

3) Lloyd Henry: Geschichte des siebenjahringen Krieges in Deutschlnad zwischen 
dem Konige..T.2, 1785r. o wartości 666.67 PLN 

4) Lloyd Henry: Geschichte des siebenjahringen Krieges in Deutschlnad zwischen 
dem Konige..T.3, 1795r. o wartości 666.67 PLN 

5) Lloyd Henry: Geschichte des siebenjahringen Krieges in Deutschlnad zwischen 
dem Konige..T.4, 1789r. o wartości 666.67 PLN 

6) Lloyd Henry: Geschichte des siebenjahringen Krieges in Deutschlnad zwischen 
dem Konige..T.5, 1794r. o wartości 666.67 PLN 

7) Lloyd Henry: Geschichte des siebenjahringen Krieges in Deutschlnad zwischen 
dem Konige..T.6, 1801r. o wartości 666.67 PLN 

 

Pytanie nr 82 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

prosimy o doprecyzowanie, że w ramach ustalonych w umowie sum ubezpieczenia 

dopuszcza się możliwość przemieszczania środków trwałych oraz niskocennych 

składników majątku pomiędzy zgłoszonym do ubezpieczenia lokalizacjami oraz nowymi 

lokalizacjami powstałymi w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, pod warunkiem 

jednak, że wartość przeniesionego mienia nie przekroczy 10% wartości danej lokalizacji, 

oraz 60.000.000,00 PLN dla nowych lokalizacji. 



Odpowiedź na pytanie nr 82 

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przemieszczania pomiędzy lokalizacjami 

środków trwałych oraz niskocennych składników majątku w wysokości ponad 20% 

wartości sumy ubezpieczenia danej lokalizacji oraz 60.000.000,00 PLN dla nowych 

lokalizacji. W przypadku gdyby jednak taka sytuacja wystąpiła, Zamawiający poinformuje 

o tym fakcie Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przemieszczenie 

pomiędzy lokalizacjami środków trwałych oraz niskocennych składników majątku nie 

wpłynie na zmianę PML-u. 

 

Pytanie nr 83 

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem 

i rabunku oraz dewastacji o ryzyko wandalizmu prosimy o potwierdzenie, że 

przedmiotowe ryzyko nie obejmuje gotówki oraz innych wartości pieniężnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 83 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 84 

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem 

i rabunku oraz dewastacji o szkody powstałe w wyniku kradzieży elementów 

zewnętrznych budynku/budowli prosimy o doprecyzowanie, że Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za przedmiotowe ryzyko wyłącznie w przypadku gdy do kradzieży 

elementów zewnętrznych niezbędne było użycie narzędzi i/lub siły. 

Odpowiedź na pytanie nr 84 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 85 

Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego z uwzględnieniem marki, 

modelu, roku produkcji oraz wartości. W tym miejscu pragniemy zaznaczyć, że 

Zamawiający w §13 ust. 1 oczekuje, że Wykonawca potwierdzi, że znane są mu wszelkie 

okoliczności mające wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wypadku 

ubezpieczeniowego. Z punktu oceny ryzyka dla sprzętu elektronicznego uzyskanie 

wskazanych informacji jest kluczowe.   

Odpowiedź na pytanie nr 85 

Zamawiający informuje, że wykaz sprzętu elektronicznego może zostać przekazany na 

wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania. 

 

Pytanie nr 86 

W przypadku braku możliwości przedstawienia szczegółowego wykazu sprzętu 

elektronicznego prosimy o wskazanie wartości pięciu najdroższych składników mienia. 

Przedmiotowe informacje są niezbędne do określenia PML 

Odpowiedź na pytanie nr 86 

Wśród najdroższych składników mienia zakwalifikowanych do ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego wykazać należy:  

 MIKROSKOP CARL ZEISS AXIO IMAGER.Z2 o wartości 527.983,89 PLN 

 SPEKTROMETR MAS AB SCIEX , TYP QTRAP 6500 Z WYPOSAŻENIEM o wartości 

3.847.300,00 PLN 



 Serwer o wartości 1.131.772,10 PLN 

 SKANER DZIEŁOWY A1-I2S o wartości 314.000,00 

 SEKWENATOR KAPILARNY GENETIC ANALYZER 3500 o wartości 372.764,68 PLN 

 

Pytanie nr 87 

W celu określenia PML-u w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

prosimy o wskazanie lokalizacji o najwyższej wartości oraz określenie sumy 

ubezpieczenia mienia znajdującego się w przedmiotowej lokalizacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 87 

Zamawiający informuje, iż lokalizacja o największej sumie ubezpieczenia budynku dla 

Części I zamówienia to lokalizacja budynku Service Inter Lab przy ul. Cukrowej 12 w 

Szczecinie o łącznej wartości 64.054.677,70 PLN. Szczegółowy opis lokalizacji znajduje 

się w załączniku A do SWZ. Wskazana suma ubezpieczenia nie obejmuje środków 

trwałych i pozostałego mienia zlokalizowanego w danej lokalizacji. 

 

Pytanie nr 88 

W odniesieniu do wykazu maszyn i urządzeń wnioskujemy o uzupełnienie informacji na 

temat przeprowadzonych remontów oraz napraw z określeniem ich zakresu oraz daty ich 

przeprowadzenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 88 

Zamawiający informuje, iż maszyny i urządzenia zgłoszone do ubezpieczenia podlegają 

okresowym przeglądom i konserwacjom, jednocześnie są w stanie technicznym 

umożliwiającym ich eksploatację bezpieczną i zgodną z przeznaczeniem, dopuszczone są 

do eksploatacji, a ich eksploatacja i czynności konserwacyjne wykonywane są zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje o remontach i naprawach 

możliwe są do uzyskania na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.  

 

Pytanie nr 89 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wraz ze 

wskazanymi rozszerzeniami prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęte są zdarzenia 

nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego. 

Odpowiedź na pytanie nr 89 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 90 

W odniesieniu do §7 ust. 3 załącznika nr 2a do SIWZ – Umowa ubezpieczenia generalnego 

dla części I prosimy o potwierdzenie, że odnowienie limitów, podlimitów ubezpieczonych 

w systemie na pierwsze ryzyko będzie każdorazowo wymagało zgody Wykonawcy 

Odpowiedź na pytanie nr 90 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3 wzoru Umowy 

ubezpieczenia generalnego: W przypadku konieczności odnowienia w trakcie trwania 

Umowy poszczególnych limitów, podlimitów lub sum ubezpieczenia, nowo zawierane 

ubezpieczenia kalkulowane będą na bazie stawek jak w ust. 2, a należna z tego tytułu 

składka naliczana pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, zostanie 

opłacona przez Zamawiającego w terminie 60 dni od dnia zakończenia danego okresu 

rozliczeniowego. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż odnowienie limitów, podlimitów 



lub sum ubezpieczenia nie stanowi elementu klauzuli automatycznego pokrycia i 

wymagać będzie każdorazowej zgody Wykonawcy. 

Zamawiający zwraca uwagę, iż postanowienie § 7 ust. 3 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego, stanowiącej załącznik nr 2a do SWZ, nie dotyczy sum gwarancyjnych 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż wzór 

umowy nie przewiduje automatycznego odnawiania limitów, górna granica 

odpowiedzialności Wykonawcy ograniczona została limitami wskazanymi w Opisie 

przedmiotu zamówienia, określonymi na jedno i wszystkie zdarzenia w danym okresie 

rozliczeniowym. Ewentualne doubezpieczenia mienia bądź zwiększenia/odnowienia 

limitów możliwe będą jedynie za zgodą Wykonawcy, za opłatą dodatkowej składki.   

 

Pytanie nr 91 

W przypadku braku zgody na pytanie numer 90 wnioskujemy o doprecyzowanie, ze 

odnowienie limitów, podlimitów może nastąpić tylko jeden raz w trakcie każdego 

rocznego okresu ubezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 91 

Zamawiający udzielił odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 90.  

 

Pytanie nr 92 

W odniesieniu do §7 ust. 3 załącznika nr 2a do SIWZ – Umowa ubezpieczenia generalnego 

dla części I prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowy zapis nie dotyczy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej. 

Odpowiedź na pytanie nr 92 

Zamawiający potwierdza, iż postanowienie § 7 ust. 3 wzoru Umów ubezpieczenia 

generalnego nie dotyczy sum gwarancyjnych ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 

Pytanie nr 93 

W przypadku powstania nowych jednostek oraz konieczności zgłoszenia do 

ubezpieczenia nowego mienia prosimy o doprecyzowanie, że rodzaj wykonywanej 

działalności oraz rodzaj zgłoszonego mienia nie różni się od działalności oraz mienia 

zgłoszonego w SWZ w ramach postępowania przetargowego. W przypadku zgłoszenia 

odmiennej działalności oraz odmiennego rodzaju mienia włączenie go do ochrony 

ubezpieczenia będzie wymagało zgody Wykonawcy. Przedmiotowa kwestia istotna jest z 

uwagi na zapisy umów reasekuracyjnych poszczególnych wykonawców. 

Odpowiedź na pytanie nr 93 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku powstania nowych jednostek oraz konieczności 

zgłoszenia do ubezpieczenia nowego mienia, rodzaj wykonywanej działalności oraz 

rodzaj zgłoszonego mienia nie będzie się różnił od działalności oraz mienia zgłoszonego 

w SWZ w ramach postępowania przetargowego. W przypadku zgłoszenia odmiennej 

działalności oraz odmiennego rodzaju mienia włączenie go do ochrony ubezpieczenia 

będzie wymagało zgody Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 94 

W odniesieniu do załącznika 1a – Kalkulacja składki dla części I prosimy o wskazanie 

kursu USD, który ma zostać uwzględniony dla wyliczenia składki kosztów leczenia za 

granicą 



Odpowiedź na pytanie nr 94 

Zamawiający informuje, iż w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia, Wykonawca 

może odstąpić od podawania stawki ubezpieczeniowej i podać jedynie składkę, przy czym 

istotne jest, aby podana składka obejmowała pełen zakres ubezpieczenia wskazany 

w Opisie przedmiotu zamówienia. Wnosimy o ustalenie składki w PLN jako składki stałej, 

bez względu na zmiany kursu USD. 

 

Pytanie nr 95 

W odniesieniu do załącznika 1a – Kalkulacja składki dla części I prosimy o informację, czy 

dla pozycji 2, 3 oraz 4 w Ubezpieczeniu sprzętu wodnego – Jednostki pływające i sprzęt 

wodny wg załącznika C do SIWZ, zarówno w kolumnie składka roczna w PLN  jak i składka 

za trzy lata w PLN wskazana ma zostać składka za 1 osobę czy za 60 osób – liczba załogi 

zgodnie z załącznikiem C – Wykaz jednostek pływających. 

Odpowiedź na pytanie nr 95 

Zamawiający wyjaśnia, iż w załączniku 1a – Kalkulacja składki dla części I, zarówno w 

kolumnie ‘składka roczna w PLN’ jak i ‘składka za trzy lata w PLN’ wskazana powinna 

zostać składka za 60 osób, zgodnie z załącznikiem C, stanowiącym wykaz jednostek 

pływających i sprzętu wodnego.  

 

Pytanie nr 96 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 17.12.2021 r. 

Odpowiedź na pytanie nr 96 

Zamawiający dokonał w tym zakresie stosownej modyfikacji. 
 

Dotyczy Części I zamówienia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie 
mienia, Dział I - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 
Pytanie nr 97 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie 
obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem 
oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów.  
Odpowiedź na pytanie nr 97 
Zamawiający potwierdza.  
 
Pytanie nr 98 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem 
działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.  
Odpowiedź na pytanie nr 98 
Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Opisem 
przedmiotu zamówienia, ochroną ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej 
objęta jest działalność publiczna uczelni akademickiej uregulowana w obowiązujących 
przepisach, m.in. w obszarze świadczenia usług badawczych oraz transferu technologii do 
gospodarki. Ochrona obejmuje także odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za 
szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością eksperymentalną, innowacyjną, 
nowatorską, we wszystkich aspektach działalności, przez pracowników, studentów, 



doktorantów, współpracowników na podstawie dowolnej umowy o współpracy, także w 
ramach projektów z innymi jednostkami naukowymi, badawczymi lub komercyjnymi, a 
także Odpowiedzialność cywilną kontraktową z tytułu niewykonania lub niewłaściwego 
wykonania umów, w tym umów o świadczenie usług, wykonanie dzieła, lub innych umów 
o charakterze zobowiązaniowym zawartych w dowolnym reżimie prawnym przez 
Ubezpieczonego lub jego jednostki organizacyjne, w tym jednostki badawcze. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż nie prowadzi działalności medycznej, 
farmaceutycznej, a także związanej z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. 
 
Pytanie nr 99 
Prosimy o akceptację zapisu:  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za 
szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, za wyjątkiem szkód 
wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody 
spowodowane przez wirus HIV lub priony. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i 
Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez SARS CoV-2 powodujący 
COVID-19.”  
Wprowadza się podlimit za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przeniesieniem 
chorób zakaźnych i zakażeń w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki 
w okresie ubezpieczenia.  
Odpowiedź na pytanie nr 99 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia – 
Dział I, Rozdział 1, pkt. 18 zakres ubezpieczenia powinien obejmować: Odpowiedzialność 
cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, z 
włączeniem HIV, WZW i gronkowiec złocisty oraz SARS2 Covid19. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że postanowienia dotyczące limitu odpowiedzialności za szkody 
spowodowane przeniesieniem SARS2 Covid 19 zostaną zmodyfikowane.  
 
Pytanie nr 100 
Dot. punktu 17) odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w mieniu pracowników 
niezależnie od formy zatrudnienia, w tym w szczególności za szkody w pojazdach 
znajdujących się w posiadaniu pracowników prosimy o potwierdzenie, że z 
odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone będą szkody rzeczowe polegające na 
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy pozostawionych w pojazdach a także szkody 
w wartości pieniężnych oraz szkody polegające na kradzieży pojazdu.  
Odpowiedź na pytanie nr 100 
Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie 
postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych 

ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru 
Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka 
ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami 
ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie 
rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 101 



Prosimy o opisowe określenie jaki produkt ma zostać objęty ochroną w OC za produkt ( 
czy tylko produkt gastronomiczny ? Jeśli nie prosimy o doprecyzowanie.  
Odpowiedź na pytanie nr 101 
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt 
dotyczy w szczególności, ale nie wyłącznie produktów gastronomicznych, produktów 
wprowadzanych do obrotu w placówkach oświatowych oraz innych produktów.  
 
Pytanie nr 102 
Prosimy o informację jakiego rodzaju usługi świadczą podmioty wymienione w punkcie 
14.  
Odpowiedź na pytanie nr 102 
Zamawiający informuje, że z zakresem prowadzonych usług przez podmioty wskazane w 
Opisie przedmiotu zamówienia - Część I, Dział I, Rozdział 1, pkt 14, Wykonawcy mogą 
zapoznać się na stronach internetowych:  
http://biznes.usz.edu.pl/oferta-dla-biznesu/  
http://biznes.usz.edu.pl/wp-content/uploads/2013/04/net_USbiznes2017v.pdf 
 
Pytanie nr 103 
Prosimy o zmniejszenie podlimitu w odniesieniu do punktu 14 do wysokości 2 000 000 zł  
Odpowiedź na pytanie nr 103 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności.  
 
Dotyczy Części I zamówienia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia 

mienia, Dział II - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
 
Pytanie nr 104 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zdarzeń losowych związanych z ryzykiem 
zapadania i osuwania się ziemi, ryzyko nie będzie obejmować szkód polegających na 
zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.  
Odpowiedź na pytanie nr 104 
Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odpowiednie 
postanowienia SWZ zostaną zmodyfikowane. 
 
Pytanie nr 105 
W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wyłączenie z zakresu 
ubezpieczenia szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku 
działalności człowieka.  
Odpowiedź na pytanie nr 105 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 
odpowiednie postanowienia SWZ zostaną zmodyfikowane. 
 
Pytanie nr 106 
W przypadku braku wyłączenia powyższego prosimy o wprowadzenie limitu na szkody 
polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka w 
wysokości 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia.  
Odpowiedź na pytanie nr 106 
Zamawiający informuje, iż odpowiednie postanowienia SWZ zostaną zmodyfikowane. 
 

http://biznes.usz.edu.pl/oferta-dla-biznesu/
http://biznes.usz.edu.pl/wp-content/uploads/2013/04/net_USbiznes2017v.pdf


Pytanie nr 107 
Prosimy o wskazanie lokalizacji o największej wartości mienia zgłoszonego do 
ubezpieczenia – opisowo i kwotowo.  
Odpowiedź na pytanie nr 107 
Zamawiający informuje, iż lokalizacja o największej sumie ubezpieczenia budynku dla 
Części I zamówienia to lokalizacja budynku Service Inter Lab przy ul. Cukrowej 12 w 
Szczecinie o łącznej wartości 64.054.677,70 PLN. Szczegółowy opis lokalizacji znajduje 

się w załączniku A do SWZ. Wskazana suma ubezpieczenia nie obejmuje środków 
trwałych i pozostałego mienia zlokalizowanego w danej lokalizacji. 

 
Pytanie nr 108 
Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty nieużytkowne/ 
wyłączone z eksploatacji/ pustostany. Jeśli tak prosimy o ich wyłączenie z zakresu 
ubezpieczenia.  
Odpowiedź na pytanie nr 108 
Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem A do SWZ do ubezpieczenia zostały 
zgłoszone budynki czasowo wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do remontu, 
sprzedaży lub modernizacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody 
na wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż nie 
wykazuje do ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki oraz obiektów 
wyłączonych z eksploatacji o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w 
protokole okresowej kontroli obiektu.   
 
Pytanie nr 109 
W przypadku braku zgody na pyt. 108) w odniesieniu do obiektów nieużytkownych/ 
wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów prosimy o udzielnie odpowiedzi na poniższe 
pytania lub udostępnienie:  
a) Prosimy o dokładny wykaz budynków zawierający dane: adres, wartość, rok budowy, 
opis konstrukcji i stanu technicznego.  
b) Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej obiektów.  
c) Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? Jeśli tak w jaki sposób?  
d) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ?  
e) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ?  
f) Czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów 
znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ?  
g) Od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ?  
h) Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy 
o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.  
i) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ 
wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach  
Odpowiedź na pytanie nr 109 
Zamawiający informuje, że w przypadku czasowego wyłączenia określonego 
budynku/budowli z użytkowania, informacja o wyłączeniu wraz z opisem 
budynku/budowli znajduje się w treści załącznika A do SWZ – wykaz budynków i 
budowli. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty (w tym protokoły 
kontroli okresowej) zostaną przekazane Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.  
 



Pytanie nr 110 
W przypadku braku zgody na pyt. 108 prosimy o zgłoszenie do ubezpieczenia obiektów 
nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów według wartości 
rzeczywistej.  
Odpowiedź na pytanie nr 110 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 111 
Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla obiektów nieużytkownych/ 
wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów do ubezpieczenia na warunkach mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA.  
Odpowiedź na pytanie nr 111 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 112 
Prosimy o wprowadzenie dla obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ 
pustostanów franszyzy kwotowo – procentowej dla ryzyka pożar, wybuch, sadza, dym 10 
% wartości szkody nie mniej niż 5 000 zł.  
Odpowiedź na pytanie nr 112 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 113 
Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy 
wskazać budynki nie posiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.  
Odpowiedź na pytanie nr 113 
Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia 
 
Pytanie nr 114 
Prosimy o wskazanie czy zgłoszone zostały do ubezpieczenia instalacje baterii 
słonecznych zasilających instytucje i budynki.  
Odpowiedź na pytanie nr 114 
Zamawiający informuje, że wykazuje do ubezpieczenia instalacje baterii słonecznych 
zainstalowane na Budynku przy ul. Felczaka 3c w Szczecinie. 
 
Pytanie nr 115 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia, przedmioty ubezpieczenia - instalacje 
baterii słonecznych zasilających instytucje i budynki. Jeśli nie ma takiej możliwości 
prosimy o ich opis oraz wyszczególnienie wartości.  
Odpowiedź na pytanie nr 115 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia wskazanych 
instalacji baterii słonecznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż baterie słoneczne 
zainstalowane na budynku przy ul. Felczaka 3c w Szczecinie nie są obecnie używane. 
Zostały zamontowane w ramach realizacji projektu: „Restauracja rybacka zlewni Drawy 
z uwzględnieniem rekultywacji , ochrony i poprawy środowiska oraz rozwoju społeczno-
gospodarczego regionu”, czas trwania projektu 01.04.2010-30.04.2015. Projekt 
finansowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach 



Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013”. Wartość instalacji 67.650,00 zł. 
 
Pytanie nr 116 
Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w 
okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.  
Odpowiedź na pytanie nr 116 
Zamawiający informuje, że w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach w okresie 
ostatnich 20 lat nie wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. 
 
Pytanie nr 117 
Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia na szkody powstałe w wyniku aktów dewastacji i 
wandalizmu do wysokości 500 000,00 PLN, w tym zmniejszenie limitu na pomalowania 
(graffiti) do wysokości 150 000 PLN.  
Odpowiedź na pytanie nr 117 
Zamawiający nie wyraża zgody za zmniejszenie limitu odpowiedzialności.  
 
Pytanie nr 118 
Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia na szkody powstałe w wyniku zalania wskutek 
przedostania się wód gruntowych do wysokości 1 000 000,00 PLN.  
Odpowiedź na pytanie nr 118 
Zamawiający nie wyraża zgody za zmniejszenie limitu odpowiedzialności. 
 
Pytanie nr 119 
Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia na szkody i koszty powstałe w wyniku zagrożenia aktami 
terroryzmu lub aktami terroryzmu do wysokości 2 000 000,00 PLN.  
Odpowiedź na pytanie nr 119 
Zamawiający nie wyraża zgody za zmniejszenie limitu odpowiedzialności.  
 
Pytanie nr 120 
Prosimy o zmniejszenie limitu na udokumentowane poniesione koszty uprzątnięcia 
pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do 
użytku w wysokości 1 000 000,00 PLN ponad sumę ubezpieczenia  
Odpowiedź na pytanie nr 120 
Zamawiający nie wyraża zgody za zmniejszenie limitu odpowiedzialności.  
 
Pytanie nr 121 
Prosimy o zmniejszenie limitu w udokumentowanych poniesionych kosztach 
odtworzenia dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności do wysokości 200 
000,00 PLN.  
Odpowiedź na pytanie nr 121 
Zamawiający nie wyraża zgody za zmniejszenie limitu odpowiedzialności.  
 
Pytanie nr 122 
Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów, 
rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej w wysokości 500 000,00 PLN na jedno 



i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o 
potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte szkody powstałe w wyniku złego stanu 
technicznego poszczególnych elementów.  
Odpowiedź na pytanie nr 122 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. Jednocześnie Zamawiający 
potwierdza, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla szkód powstałych wskutek 
nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej w wyniku złego 
stanu technicznego poszczególnych elementów, z zastrzeżeniem, iż zły stan techniczny 
potwierdzony będzie wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. 
 
Dotyczy Części I zamówienia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia 

mienia, Dział V - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
 
Pytanie nr 123 
Prosimy o zmniejszenie limitu na szkody spowodowane kradzieżą zwykłą do wysokości 
50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie lokalizacje w każdym okresie 
rozliczeniowym.  
Odpowiedź na pytanie nr 123 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu.  
 
Dotyczy Części I zamówienia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia 

mienia, Dział VI - Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk 
 
Pytanie nr 124 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia maszyn powyżej 15 lat. W przypadku 
braku zgody prosimy o zgłoszenie ich do ubezpieczenia według wartości rzeczywistej  
Odpowiedź na pytanie nr 124 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia maszyn powyżej 
15 lat oraz ubezpieczenie maszyn powyżej 15 lat w wartości rzeczywistej.  
 
Pytanie nr 125 
Prosimy o akceptację na włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli: 
KM1 Klauzuli ubezpieczania maszyn w wartościach rzeczywistych i/lub w wieku powyżej 
10 lat  
Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w 
przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego 
sprzętu lub maszyn przez nowy sprzęt lub maszyny tego samego rodzaju, typu, mocy i 
wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia technicznego oraz z 
uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych 
tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, 
rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w 
następujący sposób:  
1. w przypadku wymiany sprzętu lub maszyny (strata całkowita) – według kosztów 
zakupu nowej maszyny tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem 
stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,  
2. jeżeli sprzęt lub maszyna nadaje się do naprawy (strata częściowa) – według kosztów 
remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, 
potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął 
szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.  



W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest 
niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące 
zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.  
Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej maszyn i urządzeń jest przeprowadzanie 
przeglądów i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta co jest potwierdzone 
aktualnymi badaniami technicznych dopuszczającymi do eksploatacji.  
Odpowiedź na pytanie nr 125 
Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 
będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 

z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku 

wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz 

postanowień niezgodnych z zapisami SWZ. 
 
Dotyczy Części I zamówienia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia 

mienia, Dział VII - Ubezpieczenie sprzętu wodnego 
 
Pytanie nr 126 
Prosimy o doprecyzowanie których pozycji Załącznika_C Wykaz jednostek pływających 
ma dotyczyć zakres OC Użytkownika – odpowiedzialność cywilna posiadacza 
/kierownika /użytkownika jednostki pływającej wobec osób trzecich i jaka suma 
ubezpieczenia ma obowiązywać dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia ?  
Odpowiedź na pytanie nr 126 
Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia - 
Część I, Dział VII, Rozdział 1, zakresem ubezpieczenia OC użytkownika objęta jest 
odpowiedzialność cywilna posiadacza / kierownika / użytkownika każdej jednostki 
pływającej wskazanej w Załączniku C – Wykaz jednostek pływających, wobec osób 
trzecich, lp. 1-8.  
 
Pytanie nr 127 
Prosimy o doprecyzowanie których pozycji Załącznika_C Wykaz jednostek pływających 
ma dotyczyć zakres ubepieczenia ,,rzeczy osobiste kapitana/ kierownika/użytkownika i 
członków załogi” ? Czy w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia TRATWA EVERSAFE 
200M 10-CIO OSOBOWA również ?  
Odpowiedź na pytanie nr 127 
Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia - 
Część I, Dział VII, Rozdział 1, zakres ubezpieczenia rzeczy osobistych kapitana / 
kierownika / użytkownika i członków załogi, dotyczy każdej jednostki pływającej 
wskazanej w Załączniku C – Wykaz jednostek pływających, lp. 1-8.  
 
Pytanie nr 128 
Czy TRATWA EVERSAFE 200M 10-CIO OSOBOWA stanowi wyposażenie stałe danej 
jednostki pływającej ? 
Odpowiedź na pytanie nr 128 



Zamawiający informuje, że TRATWA EVERSAFE 200M 10-CIO OSOBOWA stanowi 
wyposażenie statku naukowo - badawczego „SNB-US-1”. 
 
Pytanie nr 129 
Prosimy o wskazanie zakresu ubezpieczenia NNW kapitana /kierownika/ użytkownika i 
członków załogi  
Odpowiedź na pytanie nr 129 
Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 
będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 
z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. 
 

Pytania do wszystkich działów I części zamówienia 
 
Pytanie nr 130 
Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w tym wyłączenia wybranego Ubezpieczyciela ( 
Wykonawcy ).  
Odpowiedź na pytanie nr 130 
Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 
będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 
z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 131 
Prosimy o wykreślenie ze wzorów umów generalnych § 7 ust. 3 lub ograniczenie jago 
zapisów do limitów określonych na pierwsze ryzyko oraz doprecyzowanie że odnowienie 
limitów może nastąpić jeden raz w trakcie każdego rocznego okresu ubezpieczenia.  
Odpowiedź na pytanie nr 131 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie i ograniczenie zapisów umów generalnych 
§ 7 ust. 3. Jednocześnie Zamawiający nie potwierdza, że odnowienie limitów może 
nastąpić jeden raz w trakcie każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Zgodnie z 
postanowieniami wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego stanowiącej załącznik nr 2a 
do SWZ: W przypadku konieczności odnowienia w trakcie trwania Umowy poszczególnych 
limitów, podlimitów lub sum ubezpieczenia, nowo zawierane ubezpieczenia kalkulowane 
będą na bazie stawek jak w ust. 2, a należna z tego tytułu składka naliczana pro rata za 
każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, będzie opłacana przez Zamawiającego 
w terminie 60 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Dodatkowo 
Zamawiający informuje, iż odnowienie limitów, podlimitów lub sum ubezpieczenia nie 



stanowi elementu klauzuli automatycznego pokrycia i wymagać będzie każdorazowej 
zgody Wykonawcy. 
Zamawiający zwraca uwagę, iż postanowienie § 7 ust. 3 wzoru Umowy ubezpieczenia 
generalnego, stanowiącej załącznik nr 2a do SWZ, nie dotyczy sum gwarancyjnych 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż wzory umów nie przewidują automatycznego 
odnawiania limitów, górna granica odpowiedzialności Wykonawcy ograniczona została 
limitami wskazanymi w Opisie przedmiotu zamówienia, określonymi na jedno i wszystkie 
zdarzenia w danym okresie rozliczeniowym. Ewentualne doubezpieczenia mienia bądź 
zwiększenia/odnowienia limitów możliwe będą jedynie za zgodą Wykonawcy, za opłatą 
dodatkowej składki.   
 
Pytanie nr 132 
W przypadku braku zgody na wykreślenie z umowy generalnej dla części I zamówienia § 
7 ust. 3 prosimy o jego zmianę tak, żeby jego postanowienie nie dotyczyły ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej.  
Odpowiedź na pytanie nr 132 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Jednocześnie Zamawiający 
potwierdza, że postanowienia § 7 ust. 3 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego, 
stanowiącej załącznik nr 2a do SWZ, nie dotyczą sum gwarancyjnych ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej.  
 
Pytanie nr 133 
Prosimy o akceptację Zamawiającego na włączenie w odniesieniu do wszystkich ryzyk 
majątkowych poniższych klauzul:  
Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej)  
Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę 
mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi 
szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia 
losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.  
Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów 
dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia 
stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z 
utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek 
wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.  
Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona 
za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na 
inny organizm, przy czym:  
1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny 
organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,  
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi 
przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z 
jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, 
lub pomiędzy organizmami  
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko 
uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać 
ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości 
zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.  



Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu 
ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.  
Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia 
mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)  
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 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 na pytanie nr 133 
Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 
będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 

przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 
z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku 
wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz 
postanowień niezgodnych z zapisami SWZ. 
 

Pytania do Część II Zamówienia 
 
Pytanie nr 134 
Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2018, 2019, 
2020 z podziałem odrębnie na ryzyko OC ppm oraz Auto Casco.  
Odpowiedź na pytanie nr 134 
Zamawiający informuje, iż:  

1. W roku 2018:  
 Liczba ubezpieczonych pojazdów w zakresie OC ppm wynosiła 13; 
 Liczba ubezpieczonych pojazdów w zakresie AC wynosiła 6. 

2. W roku 2019:  
 Liczba ubezpieczonych pojazdów w zakresie OC ppm wynosiła 13;  
 Liczna ubezpieczonych pojazdów w zakresie AC wynosiła 6. 

3. W roku 2020:  



 Liczba ubezpieczonych pojazdów w zakresie OC ppm wynosiła 13; 
 Liczba ubezpieczonych pojazdów w zakresie AC wynosiła 7. 

 
Pytanie nr 135 
Prosimy o przesłanie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczeń za ostatnie 3 lata.  
Odpowiedź na pytanie nr 135 
Zamawiający informuje, że zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia stanowią załącznik 
nr 5 do SWZ.  
 
Pytanie nr 136 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ryzyk komunikacyjnych nie ma założonych 
rezerw na poczet ewentualnych wypłat odszkodowań.  
Odpowiedź na pytanie nr 136 
Zamawiający potwierdza.  
 
Pytanie nr 137 
Prosimy o wprowadzenie zapisu w Auto Casco: „Przy ustalaniu odszkodowania za szkody 
polegające na uszkodzeniu ogumienia, akumulatora i układu wydechowego uwzględnia 
się indywidualnie stopień jego zużycia eksploatacyjnego.”  
Odpowiedź na pytanie nr 137 
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zakres 
ubezpieczenia Auto Casco został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu 
zamówienia – Część II, Rozdział 1, punkt 2 SWZ. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż na 
podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do 
zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: 
postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla 
określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy 

warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do 

stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 138 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pojazdów nowo włączanych do floty w trakcie 
trwania okresu realizacji Zamówienia ryzyko Assistance dotyczyć będzie wyłącznie 
pojazdów osobowych oraz ciężarowych, których ładowność nie przekracza 2,5t (DMC do 
3,5t).  
Odpowiedź na pytanie nr 138 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia - 
Część II, Rozdział 1, punkt 4 Ubezpieczenie dobrowolne assistance (Ass) przysługiwać 
będzie do ubezpieczenia OC lub AC pojazdom osobowym, ciężarowo-osobowym i 
ciężarowym do 3,5t. 
 
Pytanie nr 139 
Prosimy o następującą zmianę zapisów dotyczących świadczeń w ubezpieczeniu 
następstw nieszczęśliwych wypadków:  
z: „Suma ubezpieczenia - 10 000,00 zł (na osobę – 100% uszczerbku na zdrowiu i śmierć)”  
na: „Suma ubezpieczenia – 10 000,00 zł na osobę  
- w przypadku śmierci Ubezpieczonego - świadczenie w wysokości 100% sumy 
ubezpieczenia;  



- w przypadku 100 % uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości 100% sumy 
ubezpieczenia;  
- w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% - świadczenie w wysokości takiego 
procentu sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu”. 
Odpowiedź na pytanie nr 139 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Zamawiający informuje, iż 
w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jednocześnie 
Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy 
ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały 
w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz 
OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym 
w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. 
postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku 
wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz 
postanowień niezgodnych z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 140 
Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania składek minimalnych w zakresie Auto 
Casco – 100 PLN.  
Odpowiedź na pytanie nr 140 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie składki minimalnej w zakresie 
ubezpieczenia Auto Casco w wysokości 100 PLN. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
zgodnie z postanowieniami SWZ – Rozdział XIV, ust. 6 pkt 2), ppkt b): w przypadku 
dobrowolnego ubezpieczenia autocasco (AC) wartość składki ubezpieczeniowej należy 
obliczyć mnożąc wartość brutto pojazdu wyrażoną w złotych polskich przez stawkę 
ubezpieczeniową na okres 1 roku wyrażoną w procentach. 
W przypadku zastosowania przez Wykonawcę składek minimalnych, informacja taka 
musi wyraźnie wynikać z załączonej do oferty kalkulacji składki, stanowiącej załącznik nr 
1b.  
 
Pytanie nr 141 
Prosimy o wyłączenie z ryzyka AC szkód w ogumieniu chyba że powstały wskutek 
działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem 
innych części pojazdu objętym ochroną ubezpieczeniową.  
Odpowiedź na pytanie nr 141 
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zakres 
ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia – Część II, 

Rozdział 1, punkt 2 SWZ. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień 

§ 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń 
zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, 
oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka 
ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami 
ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie 
rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 142 



Prosimy o zmianę zapisu w ryzyku ASS z: „na: pokryci kosztów holowania do miejsca 
wskazanego przez ubezpieczonego (limit kilometrów – minimum 250 km od miejsca 
wypadku, awarii na terytorium RP)”.  
Odpowiedź na pytanie nr 142 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 143 
Prosimy o zmianę zapisu w ryzyku AS:  
z: „organizacja i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego tj. samochodu klasy 
porównywalnej z klasą pojazdu ubezpieczonego do 5 dni w razie wypadku, awarii lub 
kradzieży ubezpieczonego pojazdu, bez względu na odległość miejsca zdarzenia od 
siedziby Ubezpieczonego”  
Na: „organizacja i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego tj. samochodu klasy 
porównywalnej z klasą pojazdu ubezpieczonego (samochód osobowy, przeznaczony dla 
nie więcej niż 7 osób, o maksymalnej pojemności silnika 2.000 cm3)” do 3 dni w razie 

awarii, do 7 dni w wyniku wypadku lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu”. 
Odpowiedź na pytanie nr 143 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytania dot. ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, ASS. 
Pytanie nr 144 
Czy Zamawiający akceptuje, że amortyzacja części będzie zniesiona za wyjątkiem szkód 
w ogumieniu i w elementach układu wydechowego ? 
Odpowiedź na pytanie nr 144 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 145 
Czy Zamawiający akceptuje, że dla potrzeb kalkulacji składki sumy ubezpieczenia 
pojazdów w II i III roku zamówienia będą identyczne jak sumy ubezpieczenia w I roku ? 
Odpowiedź na pytanie nr 145 
Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami SWZ – Rozdział XIV, ust. 6 pkt 2), 
ppkt a) – c) „Składka ubezpieczeniowa ma wynikać z kalkulacji składki ubezpieczeniowej 
– załączonej przez Wykonawcę do oferty cenowej (kalkulacja – Załącznik nr 1b do SWZ), 
przy czym:  
a) w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych 
pojazdów (OC), dobrowolnego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
kierowcy i pasażerów (NNW), dobrowolnego ubezpieczenia Assistance (Ass) wykonawca 
jest zobowiązany wskazać poszczególne składki w PLN dla danego pojazdu na okres 
jednego roku;  
b) w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia autocasco (AC) wartość składki 
ubezpieczeniowej należy obliczyć mnożąc wartość brutto pojazdu wyrażoną w złotych 
polskich przez stawkę ubezpieczeniową na okres 1 roku wyrażoną w procentach.  
c) Powstałe w ten sposób wartości wszystkich składek OC, AC, NW i Ass należy 
zsumować i pomnożyć przez 3, a otrzymaną wartość wpisać do formularza oferty cenowej 
– załącznik nr 1 do SWZ jako cenę umowną dla części II zamówienia. Tak obliczona cena 
będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej 
oferty.” 



 
Pytanie nr 146 
Czy zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny ubezpieczenia dobrowolnego 
assistance dotyczy Europy z wyłączeniem Mołdawii i Rosjii ? 
Odpowiedź na pytanie nr 146 
Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie 
z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia – Część II, Rozdział 1, pkt. 4, ppkt 1:  
Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej: 
a) organizacja i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia albo organizacja oraz 
pokrycie kosztów holowania do najbliższego warsztatu naprawczego albo do miejsca 
zamieszkania lub siedziby (lub warsztatu naprawczego w pobliżu miejsca 
zamieszkania/siedziby) w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wypadku lub 
awarii lub użycia niewłaściwego paliwa: 
− na terytorium Polski – bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca 

zamieszkania/siedziby Ubezpieczonego oraz 

− na terenie Europy – limit do 1000 km.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odpowiednie postanowienia SWZ zostaną 
zmodyfikowane.  
 
Pytanie nr 147 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zakresu ubezpieczenia assistance : w 
przypadku samochodów osobowych o liczbie miejsc powyżej 7 określonej w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu oraz samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 t zwiększony limit holowania do 1000 km na terytorium innych niż RP państw 
Europy z wyłączeniem Mołdawii i Rosji będzie miał zastosowanie w przypadku 
zaistnienia wypadku ( z wyłączeniem awarii ) , który zaszedł na terytorium tych państw. 
Odpowiedź na pytanie nr 147 
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie 
z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia – Część II, Rozdział 1, pkt. 4, ppkt 1:  
Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej: 
a) organizacja i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia albo organizacja oraz 
pokrycie kosztów holowania do najbliższego warsztatu naprawczego albo do miejsca 
zamieszkania lub siedziby (lub warsztatu naprawczego w pobliżu miejsca 
zamieszkania/siedziby) w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wypadku lub 
awarii lub użycia niewłaściwego paliwa: 
− na terytorium Polski – bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca 

zamieszkania/siedziby Ubezpieczonego oraz 

− na terenie Europy – limit do 1000 km.  

 
Pytanie nr 149 
Czy Zamawiający akceptuje , że w przypadku pojazdu zastępczego PZU zapewnia pojazd 
zastępczy klasyfikowany w tym samym segmencie rynkowym co pojazd , którego dotyczy 
PWD, jednak nie wyższym niż D, przy czym PZU nie gwarantuje , że pojazd zastępczy 
będzie tak samo wyposażony. 
Odpowiedź na pytanie nr 149 



Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia – 
Część II, Rozdział 1, pkt. 4, ppkt 1 litera c: zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej: 
organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego tj. samochodu klasy 
porównywalnej z klasą pojazdu ubezpieczonego do 5 dni w razie wypadku, awarii lub 
kradzieży ubezpieczonego pojazdu, bez względu na odległość miejsca zdarzenia od siedziby 
Ubezpieczonego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych 
w SWZ zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż na 
podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do 
zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: 
postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla 
określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy 
warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do 
stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 150 
W przypadku braku akceptacji na pytanie nr 149 czy Zamawiający akceptuje , że 
samodzielnie zorganizuje sobie wynajem pojazdu zastępczego w przypadku 
unieruchomienia na skutek wypadku ,awarii lub kradzieży dla pojazdów z liczbą miejsc 
powyżej 5 tj. Renault Master nr rej. ZS 9633Y , Mitschubishi Outlander nr rej. ZS 786JE, 
Ford Maverick nr rej. ZS8307E oraz Volkswagen Crafter nr rej. ZS908MJ a PZU S.A. zwróci 
koszty wynajmu pojazdu zastępczego na podstawie przedstawionej faktury. 
Odpowiedź na pytanie nr 150 
Zamawiający nie wyraża zgody na wynajem pojazdu we własnym zakresie. Zamawiający 
informuje, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia – Część II, 
Rozdział 1, pkt. 4, ppkt 1 litera c: zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej: organizację 
i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego tj. samochodu klasy porównywalnej z 
klasą pojazdu ubezpieczonego do 5 dni w razie wypadku, awarii lub kradzieży 
ubezpieczonego pojazdu, bez względu na odległość miejsca zdarzenia od siedziby 

Ubezpieczonego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych 
w SWZ zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż na 
podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do 
zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: 
postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla 
określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy 
warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do 
stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 151 
Czy Zamawiający akceptuje poniższą treść klauzuli : Czy Zamawiający akceptuje Klauzulę 
uproszczonej likwidacji szkód w samochodach osobowych, ciężarowych o ładowności do 
2 ton.  
Ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia AC, zawartej w wariancie Serwisowym, że w umowie tej może być 
stosowany tryb likwidacji uproszczonej na zasadach określonych w ust. 1 - 8. 



2. Likwidacja uproszczona polega na możliwości wykonania naprawy uszkodzonego 
pojazdu w warsztatach należących do Sieci Naprawczej ubezpieczyciela, przed 
dokonaniem jego oględzin przez ubezpieczyciela. 
3. Likwidacji uproszczonej podlegają wyłącznie szkody zaistniałe na terytorium RP, 
których całkowity koszt naprawy nie przekracza kwoty 5 000 PLN netto, pod warunkiem 
udokumentowania wystąpienia danej szkody w sposób określony w ust. 3 i 4. 
4. Dokumentację szkody, o której mowa w ust. 2, stanowi: 
1) dokumentacja fotograficzna (fotografia cyfrowa), zawierająca następujące zdjęcia 
pojazdu wykonane w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz umożliwiający 
identyfikację ogólnego charakteru powstałego uszkodzenia: 
– zdjęcia całego pojazdu, z widoczną tablicą rejestracyjną, wykonane po tej samej 
przekątnej: jedno z przodu, drugie z tyłu pojazdu - ujęcie pierwsze ma obejmować przód 
i jeden bok, natomiast drugie tył i drugi bok pojazdu, 
– zdjęcie naklejki identyfikacyjnej z numerem rejestracyjnym, 
– zdjęcie pola numerowego z nr VIN, 
– zdjęcie tabliczki znamionowej, 
– zdjęcie licznika z widocznym przebiegiem, 
– zdjęcie przedstawiające zakres uszkodzeń, przy czym w przypadku uszkodzeń mało 
widocznych należy je zaznaczyć poprzez przyłożenie wskaźnika np. długopisu albo 
obrysować np. przy pomocy flamastra; 
2) w przypadku wymiany elementu - dokumentacja fotograficzna (fotografia cyfrowa) 
zawierająca: 
– zdjęcia uszkodzonego elementu w stanie niezdemontowanym, wykonane w sposób 
umożliwiający jego identyfikację (wykonanie zbliżenia napisu firmowego) oraz 
identyfikację charakteru uszkodzenia, 
– zdjęcia elementu zamontowanego w pojeździe, wykonane w sposób umożliwiający jego 
identyfikację (wykonanie zbliżenia znaku firmowego); 
3) w przypadku naprawy elementu - dokumentacja fotograficzna (fotografia cyfrowa) 
zawierająca: 

– zdjęcia uszkodzonego elementu w stanie niezdemontowanym, wykonane w sposób 
umożliwiający identyfikację charakteru i rozmiaru uszkodzenia, 
– zdjęcia wykonane po naprawie tego elementu; 
4) w przypadku naprawy lub wymiany szyby - dokumentacja fotograficzna (fotografia 
cyfrowa) zawierająca: 
– w przypadku rozbitej szyby – zdjęcia rozbitej lub uszkodzonej szyby (jej pozostałości 
lub odłamków) oraz napisu homologacyjnego lub, jeśli nie jest to możliwe, ze względu na 
całkowite uszkodzenie, szyby sąsiadującej z rozbitą, 
– w przypadku pękniętej szyby lub odprysku – zdjęcia uszkodzonej szyby wraz ze 
zbliżeniem uszkodzenia oraz zbliżeniem napisu homologacyjnego, 
– zdjęcia zamontowanej lub naprawionej szyby wraz ze zbliżeniem napisu 
homologacyjnego; 
5) w przypadku szkód powstałych w wyniku kradzieży części lub wyposażenia - 
dokumentacja 
fotograficzna (fotografia cyfrowa) zawierająca zdjęcia pojazdu uwidaczniające i 
umożliwiające stwierdzenie braku skradzionego elementu; 
5. Dokumentacja fotograficzna, o której mowa w ust. 3, powinna spełniać następujące 
kryteria: pliki zdjęciowe powinny mieć format plików JPG, rozdzielczość i kompresja 



powinna zapewniać dobrą czytelność zdjęcia przy objętości pojedynczego pliku ok. 300 
KB. Ponadto zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w oryginale pliku obrazu 
cyfrowego. 
5. W przypadku zastosowania trybu likwidacji uproszczonej ubezpieczający lub 
ubezpieczony zobowiązany jest: 
1) niezwłocznie przed rozpoczęciem naprawy i nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o szkodzie, a w przypadku szkód kradzieżowych nie później niż w 
terminie 1 dnia od dnia powzięcia wiadomości o kradzieży, dokonać zgłoszenia szkody do 
ubezpieczyciela oraz przy okazji tego zgłoszenia złożyć oświadczenie o zamiarze 
skorzystaniu z trybu likwidacji uproszczonej; 
2) przed rozpoczęciem naprawy uzyskać kosztorys naprawy sporządzony przez warsztat, 
który będzie dokonywał naprawy pojazdu; kosztorys powinien być sporządzony przez 
warsztat w systemach Audatex, 
Eurotax lub DAT, a w przypadku braku danego modelu w systemach eksperckich 
dopuszcza się możliwość sporządzenia kosztorysu w systemie producenta pojazdu; 
stawka za roboczogodzinę nie może przekroczyć średniego poziomu stawek stosowanych 
przez zakłady naprawcze w danym regionie; 
3) odstąpić od likwidacji uproszczonej jeżeli całkowity koszt naprawy wynikający z 
kosztorysu, o którym mowa w pkt 2, przekracza limit kwotowy szkody uprawniający do 
likwidacji uproszczonej określony w ust. 2; 
4) wstrzymać się z wykonywaniem naprawy i niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela 
o konieczności dokonania oględzin, jeżeli w trakcie naprawy ujawnione zostaną 
dodatkowe uszkodzenia powodujące wzrost wartości naprawy ponad limit kwotowy 
określony w ust. 2; w takim przypadku dalszy proces likwidacji szkody odbywać się 
będzie zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczeń komunikacyjnych 
ubezpieczyciela. 
5) przekazać ubezpieczycielowi kosztorys naprawy, o którym mowa w pkt 2, faktury 
dokumentujące dokonanie tej naprawy oraz dokumentację fotograficzną szkody, o której 
mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody, przy czym dokumentacja 

fotograficzna powinna być przekazana na uzgodniony adres e-mail. 
6. Wypłata odszkodowania następuje po dokonaniu przez ubezpieczyciela weryfikacji 
dowodów, o których mowa w ust. 5 pkt 5. 
7. Ubezpieczyciel może zmniejszyć odszkodowanie w zakresie, w jakim koszty naprawy 
nie są uzasadnione technologią producenta pojazdu lub w przypadku znacznej różnicy, 
pomiędzy jakością lub rodzajem elementów uszkodzonych a jakością lub rodzajem 
elementów zamontowanych w pojeździe w wyniku jego naprawy. 
Na żądanie ubezpieczyciela ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest 
przedstawić pojazd do oględzin ponaprawczych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
takiego żądania. Wykonanie tego obowiązku jest niezbędne do ustalenia 
odpowiedzialności ubezpieczyciela. 
Odpowiedź na pytanie nr 151 
Zamawiający nie akceptuje treści wskazanej klauzuli. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, iż zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 8 Umowy ubezpieczenia generalnego 
dla Części II zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2b do SWZ: Wykonawca wyraża zgodę 
na samolikwidację szkód, których szacunkowa wysokość nie przekracza ………… PLN  bez 
uwzględnienia podatku VAT (netto), pod warunkiem zgłoszenia ich do Wykonawcy. 



Procedury dotyczące samolikwidacji szkód zostaną uzgodnione po wyłonieniu 
Wykonawcy. 
 

Pytania dot. Części I i Części II Zamówienia. 

Pytanie nr 152 

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ  

zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym 

klauzule Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 152 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 

i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 

będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 

Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 

przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 

z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 153 

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 SWZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 153 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 

i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 

będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 

Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 

przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 

z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 154 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie, w jakim SWZ nie definiuje pewnych pojęć, 

wówczas stosuje się brzmienie z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 154 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 

i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 

będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 

Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 



przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 

z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 155 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody nagłe i 

niespodziewanie. 

Odpowiedź na pytanie nr 155 

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody nagłe i 

niespodziewane.  

 

Pytanie nr 156 

Klauzula automatycznego wzrostu wartości mienia – prosimy o potwierdzenie, że 

klauzula dotyczy wyłącznie takiego samego rodzaju mienia jak objęty pierwotnym 

zamówieniem oraz zmianę granicy odpowiedzialności z 30% do 20% sumy ubezpieczenia 

danego rodzaju mienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 156 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku powstania nowych jednostek oraz konieczności 

zgłoszenia do ubezpieczenia nowego mienia, rodzaj wykonywanej działalności oraz 

rodzaj zgłoszonego mienia nie będzie się różnił od działalności oraz mienia zgłoszonego 

w SWZ w ramach postępowania przetargowego. W przypadku zgłoszenia odmiennej 

działalności oraz odmiennego rodzaju mienia włączenie go do ochrony ubezpieczenia 

będzie wymagało zgody Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z 

postanowieniami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia Część I, Dział II, Rozdział 

1, pkt 20 – zakres ubezpieczenia obejmuje klauzulę automatycznego pokrycia do 20% 

łącznej sumy ubezpieczenia, przez którą należy rozumieć objęcie ochroną 

ubezpieczeniową nowo nabytego mienia, lub każdego wzrostu wartości mienia wskutek 

modernizacji lub inwestycji, z dniem przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z 

posiadaniem tego mienia. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony 

ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający/ Ubezpieczony 

zobowiązany jest zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej 

w terminie 60 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka będzie 

naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie w systemie pro rata za każdy 

dzień udzielonej ochrony. 

 

Pytanie nr 157 

Klauzula wyłączenia proporcji – wnosimy o zmniejszenie parametru wysokości szkody z 

50.000 zł do 30.000 zł, dla której klauzula znajdzie zastosowanie. 

Odpowiedź na pytanie nr 157 

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami zawartymi w Opisie przedmiotu 

zamówienia Część I, Dział II, Rozdział 1, pkt 22 – zakres ubezpieczenia obejmuje 

ograniczenie zasady proporcji (leeway) – w przypadku szkody w majątku trwałym (z 

wyłączeniem budynków i budowli) zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania 

stosowana będzie, jeżeli wartość poszczególnych składników majątku trwałego w dniu 

szkody przekraczać będzie 130% sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników w 



umowie ubezpieczenia; w przypadku szkody w budynkach i budowlach zasada proporcji 

nie ma zastosowania. 

 

Pytanie nr 158 

Klauzula miejsca ubezpieczenia (lokalizacji) – prosimy o zmniejszenie limitu do 1 000 

000,00 zł. 

Odpowiedź na pytanie nr 158 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu.  

 

Pytanie dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

 

Pytanie nr 159 

Czy Zamawiający dopuszcza wystawienie dwóch odrębnych polis, których sumaryczny 

zakres dopowiada części A zamówienia? 

Odpowiedź na pytanie nr 159 

Zamawiający dopuszcza wystawienie dwóch odrębnych polis, których sumaryczny zakres 

dopowiada Opisowi przedmiotu zamówienia – Część I, Dział I, Rozdział 1..  

 

Pytanie dot. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

 

Pytanie nr 160 

Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o potwierdzenie, że kwota 300 

000,00 zł. wskazana dla kosztów stałych stanowi podlimit głównego limitu wskazanego 

w klauzuli. 

Odpowiedź na pytanie nr 160 

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi z uwagi na nieprecyzyjnie zadane 

pytanie – w treści postanowień Opisu przedmiotu zamówienia brak odniesienia do 

klauzuli zwiększonych kosztów działalności. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż 

zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie 

postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych 

ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru 

Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka 

ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami 

ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie 

rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytania dot. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

 

Pytanie nr 161 

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

nie obejmuje pojazdów stanowiących mienie pracownicze. 

Odpowiedź na pytanie nr 161 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 162 



Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za szkody 

spowodowane zaginięciem i/lub zagubieniem, które nie noszą znamion kradzieży. 

Odpowiedź na pytanie nr 162 

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z 

postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia Część I, Dział III, Rozdział 1 zakres 

ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe 

wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające 

na: utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub 

zaginięcia, w tym zniszczenie elementów wyposażenia lokalu i urządzeń 

zabezpieczających, tzn. ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, urządzeń do 

przechowywania wartości pieniężnych oraz systemów alarmowych, z rozszerzeniem o 

kradzież zwykłą rozumianą jako zabór mienia w celu przywłaszczenia bez przełamania 

zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, groźby jej użycia bądź doprowadzenia osoby do 

stanu nieprzytomności lub bezbronności z limitem odpowiedzialności 50.000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie lokalizacje w każdym okresie rozliczeniowym. 

 

Pytania dot. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

Pytanie nr 163 

Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla szkód w sprzęcie przewożonym na 

jednostce pływającej w wysokości 500.000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 163 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.  

 

Pytanie nr 164 

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za szkody 

spowodowane zaginięciem i/lub zagubieniem, które nie noszą znamion kradzieży. 

Odpowiedź na pytanie nr 164 

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z 

postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia Część I, Dział V, Rozdział 1 zakres 

ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nagłego, 

nieprzewidzianego i niezależnego od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sprzętu elektronicznego objętego ochroną, powstałe 

m.in. wskutek działania człowieka w tym upadku lub upuszczenia, ognia, dymu, sadzy, 

huraganu, kradzieży z włamaniem i rabunku, działania wody, wad produkcyjnych, zbyt 

wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, pośredniego działania 

wyładowań atmosferycznych, użytkowania mobilnego sprzętu przenośnego, w tym 

wskutek jego upadku, upuszczenia z rozszerzeniem o szkody spowodowane kradzieżą 

zwykłą, rozumianą jako zabór mienia w celu przywłaszczenia bez przełamania 

zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, groźby jej użycia bądź doprowadzenia osoby do 

stanu nieprzytomności lub bezbronności z limitem odpowiedzialności 100.000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie lokalizacje w każdym okresie rozliczeniowym. 

 

Pytanie nr 165 



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 na pytanie nr 165 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 166 

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 na pytanie nr 166 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 167 

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula kradzieży zwykłej dotyczy tylko zdarzeń 

zaistniałych w trakcie przenoszenia lub przewożenia i tylko sprzętu przenośnego. 

Odpowiedź na pytanie nr 167 

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z 

postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia Część I, Dział V, Rozdział 1 zakres 

ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nagłego, 

nieprzewidzianego i niezależnego od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sprzętu elektronicznego objętego ochroną, powstałe 

m.in. wskutek działania człowieka w tym upadku lub upuszczenia, ognia, dymu, sadzy, 

huraganu, kradzieży z włamaniem i rabunku, działania wody, wad produkcyjnych, zbyt 

wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, pośredniego działania 

wyładowań atmosferycznych, użytkowania mobilnego sprzętu przenośnego, w tym 

wskutek jego upadku, upuszczenia z rozszerzeniem o szkody spowodowane kradzieżą 

zwykłą, rozumianą jako zabór mienia w celu przywłaszczenia bez przełamania 

zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, groźby jej użycia bądź doprowadzenia osoby do 

stanu nieprzytomności lub bezbronności z limitem odpowiedzialności 100.000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie lokalizacje w każdym okresie rozliczeniowym. 

 

Pytanie dot. ubezpieczenia dronów 

 

Pytanie nr 168 

Prosimy o potwierdzenia, że nadwyżkowa suma gwarancyjna w wysokości 50.000,00 zł 

jest sumą wskazaną łącznie dla wszystkich dronów, a nie dla każdego osobno. 

Odpowiedź na pytanie nr 168 

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z 

postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia brak jest odniesienia do ubezpieczenia 

drona.  

 

Pytania dot. ubezpieczenia CPM 

Pytanie nr 169 

Prosimy o zwiększenie franszyzy do poziomu 5% szkody min. 1000 PLN. 

Odpowiedź na pytanie nr 169 



Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 170 

Prosimy o wprowadzenie odrębnej franszyzy dla ryzyka awarii w wysokości 2000 PLN, 

Odpowiedź na pytanie nr 170 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 171 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach CPM nie będzie obejmował 

kradzieży zwykłej. 

Odpowiedź na pytanie nr 171 

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z 

postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia Część I, Dział VI, Rozdział 1 zakres 

ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nagłego, 

nieprzewidzianego i niezależnego od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia związane z używaniem i 

eksploatacją maszyn i urządzeń, w czasie ich pracy, ruchu lub postoju, w czasie montażu 

lub demontażu, załadunku lub rozładunku oraz w czasie dokonywania napraw i czynności 

konserwacyjnych. 

Do szkód objętych ochroną należą m.in.: szkody wskutek błędów projektowych, 

montażowych lub konstrukcyjnych, w tym użycia do produkcji niewłaściwego bądź 

wadliwego materiału, niewłaściwej obsługi, błędy w obsłudze maszyn powodujące kolizje 

z innymi maszynami, wywrócenie się, wpadnięcie do wykopu lub zatonięcie maszyny, 

wandalizmu/dewastacji, rozerwania wskutek siły odśrodkowej, braku działania lub 

wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających, 

niedoboru wody w kotłach, nadmiernego ciśnienia, zwarcia, przepięcia, przetężenia i 

innych przyczyn elektrycznych, poluzowania się części, dostania się ciała obcego. 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody spowodowane kradzieżą zwykłą, 

rozumianą jako zabór mienia w celu przywłaszczenia bez przełamania zabezpieczeń lub 

bez użycia przemocy, groźby jej użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu 

nieprzytomności lub bezbronności, ze wspólnym limitem odpowiedzialności określonym 

w Dziale III Opisu przedmiotu zamówienia 

 

Pytanie nr 172 

W związku z określeniem sumy ubezpieczenia maszyn według wartości rynkowej, 

prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, znajdzie 

zastosowanie Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń wg wartości rzeczywistej 

rynkowej o poniższej treści: 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  

1. Suma ubezpieczenia określona przez Ubezpieczającego odpowiada wartości 

rzeczywistej rynkowej. 

2. Wartość rzeczywista rynkowa określona przez Ubezpieczającego wskazana w umowie 

ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę. 



3. Z zastrzeżeniem ust.2 jako wysokość szkody w przedmiocie ubezpieczenia przyjmuje 

się: 

a) przy szkodzie częściowej – koszty naprawy przedmiotu ubezpieczenia (bez 

uwzględnienia kosztów dodatkowych) z potrąceniem faktycznego stopnia zużycia 

technicznego na dzień  powstania szkody  

b) przy szkodzie całkowitej – wartość rzeczywistą  rynkową na dzień powstania szkody. 

Odpowiedź na pytanie nr 172 

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia 

Część I, Dział VI, Rozdział 2, pkt 2 sumy ubezpieczenia podano wg wartości księgowej 
brutto.  

Pytanie nr 173 
Prosimy o aktualizację stanu szkód (wypłaty i rezerwy) na dzień 21.11.2021r. 
Odpowiedź na pytanie nr 173 

Zamawiający informuje, iż szkodowość załączona do Opisu przedmiotu zamówienia wg 
stanu na dzień 23.08.2021 r. nie będzie aktualizowana.  

 
Pytanie nr 174 
Prosimy o informacje jakie działania prewencyjne zostały podjęte przez Zamawiającego 
w związku z zaistniałymi szkodami. 
Odpowiedź na pytanie nr 174 
Zamawiający informuje, że dochowuje wszelkiej staranności w zakresie zapobiegania 

występowania szkód. 
 
Pytanie nr 175 
Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie od 01.02.2019r. do dnia 25.11.2021r. 

likwidował szkody z własnego budżetu, których nie zgłosił do Ubezpieczyciela? Jeżeli TAK 
to prosimy o informację odnośnie miejsca powstania szkody, przyczyny i przedmiotu 
szkody oraz wysokości szkody. 

Odpowiedź na pytanie nr 175 
Zamawiający informuje, że nie likwidował we własnym zakresie szkód, które zostały 
objęte ochroną ubezpieczeniową.  
 
Pytanie nr 176 
Prosimy o informację czy Zamawiający wykonał naprawę Systemu Sygnalizacji Pożaru w 
Domu Studenta nr 3 przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie po ubiegłorocznej awarii. 
Odpowiedź na pytanie nr 176 
Zamawiający informuje, że wszelkie naprawy i konserwacje są przeprowadzane na 
bieżąco.  

 
Pytanie nr 177 

Prosimy o wprowadzenie do wzorca umowy (Załącznik nr 2a do SWZ) możliwości 
wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z ważnych powodów w treści: 
„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu 



ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego 

dokonać wyłącznie z ważnych powodów.  

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje 
się wyłącznie poniżej określone sytuacje: 
1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych 
odszkodowań oraz założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 9 
miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej do składki należnej za analogiczny okres - 
przekroczy 60%, 
2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodująca brak możliwości spełnienia 
wymogów umowy ubezpieczenia; 
Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym 
razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez 
Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie. 
Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie 

staje się należna i/lub wymagalna. 
Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań 
powstałych w okresie jej obowiązywania.” 
Odpowiedź na pytanie nr 177 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli.  
 
Pytanie nr 178 

Czy Zamawiający akceptuje klauzulę wypłat odszkodowań o treści:  
„Wypłata odszkodowań w ciągu 30 dni – pod warunkiem, że wszystkie okoliczności 
niezbędne do wyjaśnienia okoliczności szkody i ustalenia wysokości odszkodowania są 
wyjaśnione w tym terminie. Gdyby wyjaśnienie w tym terminie okoliczności koniecznych 
do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, 

odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej 
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część 
odszkodowania wypłaca w terminie 30 dni.” 

Odpowiedź na pytanie nr 178 
Zamawiający informuje, iż § 10 Umowy ubezpieczenia generalnego dla Części I i Części II  
zamówienia, stanowiących załączniki nr 2a i 2b do SWZ zawiera postanowienia dotyczące 
likwidacji szkód. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych 
w SWZ zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż na 
podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do 
zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: 
postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla 
określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy 

warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do 

stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula 
będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez 
limitów, franszyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z zapisami SWZ 
Pytanie nr 179 
Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie treści SWZ/OPZ poprzez potwierdzenie, że 
ilekroć mowa jest o limicie odpowiedzialności to chodzi o limit na jedno i wszystkie 



zdarzenia w każdym rocznym okresie polisowym, o ile w treści wprost nie wskazano 

odmiennie. 

Odpowiedź na pytanie nr 179 
Zamawiający potwierdza.  
 
Pytanie nr 180 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 
zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym 
klauzule wybranego Wykonawcy (w tym wyłączenia). 
Odpowiedź na pytanie nr 180 
Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 

będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 
z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 181 

Wnosimy o dopisanie na początku każdej klauzuli następującej treści: „Z zachowaniem 
nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy i OWU Wykonawcy…”. 
Odpowiedź na pytanie nr 181 
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w sprawach 
nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jednocześnie 
Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy 
ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w 

odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz 
OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w 
przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. 
postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku 
wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz 
postanowień niezgodnych z zapisami SWZ. 

 
Pytanie dot. Działu I – odpowiedzialność cywilna. 

 

Pytanie nr 182 

W odniesieniu do ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wyłącznie w odniesieniu do 
zakresu ubezpieczenia OC pracodawcy oraz OC z tytułu posiadania mienia/ prowadzenia 
działalności prosimy o wprowadzenie wyłączenia chorób zakaźnych w treści: 
(1) Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń dotyczących szkód 
bezpośrednio spowodowanych, wynikających lub związanych z jakąkolwiek:  



(a) rzeczywistą lub domniemaną chorobą zakaźną (lub zagrożeniem stwarzanym 

przez taką chorobę), oraz 

(b) powstałą w trakcie trwania epidemii lub pandemii. 
(2) W uzupełnieniu pkt (1), z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są 
również wszelkie roszczenia bezpośrednio związane z, lub oparte na niewłaściwie 
podjętych lub zaniechanych działaniach w zakresie kontrolowania, zapobiegania, 
tłumienia lub reagowania w jakikolwiek inny sposób na choroby zakaźne. 
(3) W rozumieniu niniejszej klauzuli: 
(a) choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za 
pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w 
przypadku gdy: (i) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, 
pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za 
żywy, czy też nie, oraz (ii) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, 
obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów 

ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, 
płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz (iii) choroba, substancja lub środek 
mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub 
dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, 
utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy; 
(b) epidemia oznacza stan wystąpienia choroby zakaźnej u dużej liczby osób w danej 
społeczności, regionie lub populacji potwierdzony przez jakiekolwiek uprawniony organ 

międzynarodowy, krajowy lub lokalny; 
(c) pandemia oznacza epidemię, która wystąpiła lub rozprzestrzeniła się na więcej niż 
jeden kraj lub kontynent, a także stan zagrożenia międzynarodowego zdrowia 
publicznego (Public Health Emergency of International Concern) ogłoszony przez 
Światową Organizację Zdrowia. 

(4) W przypadku roszczeń wskazanych w pkt (1) lub (2) powyżej, Generali nie 
pokrywa również jakichkowiek Kosztów i wydatków związanych z takimi szkodami. 
1. W odniesieniu do ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prosimy o 

wprowadzenie poniższych treści: 
W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych w Warunkach, ochrona ubezpieczeniowa w 
odniesieniu do Czystych szkód majątkowych nie obejmuje jakichkolwiek roszczeń 
wynikających bezpośrednio lub pośrednio z działania wirusów komputerowych, koni 
trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania lub kodu o podobnym charakterze, a 
także cyberataków lub innych działań o podobnym charakterze. 
Odpowiedź na pytanie nr 182 
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z 
postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia – Dział I, Rozdział 1, pkt. 18 – zakres 
ubezpieczenia powinien obejmować: Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane 

przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, z włączeniem HIV, WZW i gronkowiec 

złocisty oraz SARS2 Covid19. Zamawiający informuje, iż odpowiednie postanowienia SWZ 
zostaną w tym zakresie zmodyfikowane. 
 
Pytanie nr 183 
Prosimy o podanie funduszu płac. 
Odpowiedź na pytanie nr 183 



Zamawiający informuje, że pytanie nie pozostaje w związku z treścią zamówienia. 

 

Pytanie nr 184 
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 ubezpieczenia w SWZ. 
Odpowiedź na pytanie nr 184 
Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 
będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 

z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 185 
Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została 
uregulowana w SWZ/OPZ i Umowie – a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte 
w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 185 
Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 

będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 

z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzule będą miały zastosowanie w przypadku 
wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz 
postanowień niezgodnych z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 186 
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będzie obejmować szkód 
powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia 
odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. 

Odpowiedź na pytanie nr  186 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został 
szczegółowo określony w postanowieniach Opisu przedmiotu zamówienia – Część I, Dział 
I, Rozdział 1. Zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinna być objęta 
odpowiedzialność cywilna Uniwersytetu Szczecińskiego i jego jednostek organizacyjnych 
lub filii za szkody powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia 
wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem i/lub 



użytkowaniem mienia w granicach wynikających z aktu powołania i norm statuujących 

zakres działalności Ubezpieczonego jako publicznej uczelni akademickiej („Obowiązujące 

przepisy”, w ich każdorazowo aktualnym brzmieniu), tj. 
1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U.2021.478 t.j.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy („Ustawa”), 
2) statutu Uniwersytetu Szczecińskiego i aktów prawnych wydanych na jego 
podstawie, w tym aktów prawa wewnętrznego Uniwersytetu („Statut”) oraz  
3) odrębnych przepisów w takim zakresie, w jakim dotyczą one struktury i działania 
szkół wyższych, zaś 
4) w odniesieniu do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu z uwzględnieniem 
postanowień Umowy z dnia 9 stycznia 2004 r. między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a 
Konferencją Episkopatu Polski w sprawie utworzenia i funkcjonowania Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, wraz z rozszerzeniami zakresu ochrony 
określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części I, Dział I, Rozdział 1. 

 
Pytanie nr 187 
Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do 
oferty, na podstawie której umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron. 
Odpowiedź na pytanie nr 187 
Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie 
z postanowieniami § 12 ust. 13 Umowy ubezpieczenia generalnego dla Części I oraz Części 

II zamówienia: „Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane 
będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w 
szczególności ustawy”. 
 
Pytanie nr 188 

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona OC za szkody wyrządzone w mieniu pracowników 
tym w pojazdach nie obejmuje kradzieży mienia z pojazdu i pojazdu. 
Odpowiedź na pytanie nr 188 

Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje pokrycia dla szkód w postaci kradzieży pojazdu 
pracowników w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu pracowników 
niezależnie od formy zatrudnienia, w tym w szczególności szkody w pojazdach 
znajdujących się w posiadaniu pracowników (…). 
 
Pytanie nr 189 
Prosimy o podanie wykazu usług świadczonych komercyjnie przez Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie nr 189 
Zamawiający informuje, że z zakresem prowadzonych badań/usług przez podmioty 
wskazane w OPZ, Część I, Dział I, Rozdział 1, pkt 14) Wykonawcy mogą zapoznać się na 
stronach internetowych: http://biznes.usz.edu.pl/oferta-dla-biznesu/  
http://biznes.usz.edu.pl/wp-content/uploads/2013/04/net_USbiznes2017v.pdf 
 
Pytanie nr 190 

Prosimy o podanie przychodów z usług świadczonych komercyjnie przez Zamawiającego, 
z podziałem na poszczególne usługi.  

Odpowiedź na pytanie nr 190 

http://biznes.usz.edu.pl/oferta-dla-biznesu/
http://biznes.usz.edu.pl/wp-content/uploads/2013/04/net_USbiznes2017v.pdf


Zamawiający informuje, iż w jednostki Uniwersytetu Szczecińskiego nie prowadzą 
działalności gospodarczej i nie osiągają tego tytułu przychodów, Uczelnia finansowana 
jest przede wszystkim z subwencji z budżetu państwa. 
Oferta dla przedsiębiorców i instytucji wraz z zakresem usług dostępna jest na stronie: 
http://biznes.usz.edu.pl/wp-content/uploads/2013/04/net_USbiznes2017v.pdf 
 
Pytanie nr 191 
Prosimy o informacje jakie usługi świadczą poszczególne jednostki: 
1) Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka,  
2) Centrum Negocjacji i Zarządzania Kryzysowego,  
3) Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii,  
4) Laboratoria Elbrus,  
5) Service Inter-Lab,  
6) Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania,  

7) Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych,  
8) Stacja Morska w Międzyzdrojach.  
Odpowiedź na pytanie nr 191 
Zamawiający informuje, że z zakresem prowadzonych badań/usług przez podmioty 
wskazane w OPZ, Część I, Dział I, Rozdział 1, pkt 14) Wykonawcy mogą zapoznać się na 
stronie internetowej: http://biznes.usz.edu.pl/oferta-dla-biznesu/  
 
Pytanie nr 192 
Czy w związku z posiadaniem stacji morskiej w Międzyzdrojach Zamawiający prowadzi 

jakiekolwiek prace poza stałym lądem? Czy świadczy w tym zakresie usługi komercyjne?  
Odpowiedź na pytanie nr 192 
Zamawiający informuje, że Stacja Morska Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach 
prowadzi szeroko pojętą edukację ekologiczną, szczególnie związaną ze strefą brzegową, 
dzięki unikatowej w skali Europy lokalizacji na koronie wydmy, w odległości kilkunastu 
metrów od linii wody, stacja stwarza możliwości prowadzenia badań dotyczących 
przenikania się trzech najważniejszych sfer Ziemi: litosfery, hydrosfery i atmosfery. 
Placówka jest bazą do prowadzenia ćwiczeń terenowych uzupełniających i 
wzbogacających ofertę dydaktyczną Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Nie 
prowadzi jakichkolwiek prac poza stałym lądem, nie świadczy w tym zakresie usług 
komercyjnych. 

Pytanie nr 193 
Co do działalności kliniki prawa – prosimy o informacje jak niżej: 
– kto świadczy usługi,  
- ile jest osób z tytułem zawodowym,  
- dla kogo świadczone są usługi,  

- jaki jest zakres ekspertyz/analiz (czy tylko prawne?) 
- jaki jest z tego tytułu przychód,  
i czy kiedykolwiek kierowano wobec Zamawiającego roszczenia w zakresie prowadzenia 
działalności kliniki prawa.  
Odpowiedź na pytanie nr 193 
Zamawiający informuje, iż regulamin oraz zasady udzielania porad prawnych dostępne 
są na stronach:  

http://biznes.usz.edu.pl/wp-content/uploads/2013/04/net_USbiznes2017v.pdf
http://biznes.usz.edu.pl/oferta-dla-biznesu/


https://klinikaprawa.usz.edu.pl/zasady-udzielania-porad/ 

https://klinikaprawa.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarza%CC%A8dzenie-Dziekana-

WPIA-US-nr-27-2021-Regulamin-s%CC%81wiadczenia-pomocy.pdf 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż porady prawne udzielane są bezpłatnie osobom 
fizycznym, które spełnią kryteria wskazane w postanowieniach § 7 Regulaminu.  
 
Pytanie nr 194 
Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego obejmowanie ochroną 
ubezpieczeniową ryzyk cybernetycznych, w szczególności Czystych strat finansowych 
wynikających bezpośrednio lub pośrednio z działania wirusów komputerowych, koni 
trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania lub kodu o podobnym charakterze, a 
także cyberataków lub innych działań o podobnym charakterze.  
Odpowiedź na pytanie nr 194 
Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony w zakresie ryzyk cybernetycznych.  

 
Pytanie nr 195 
Wnosimy o wyłączenie odpowiedzialności dla roszczeń z tytułu SARS-COV2 (Covid-19) a 
w przypadku braku zgody na wyłączenie wnioskujemy o ustanowienie limitu 
odpowiedzialności dla roszczeń zw. z SARS-COV2 (Covid-19) w wysokości maksymalnie 
200 tys. zł.  
Odpowiedź na pytanie nr 195 

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 
zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia – Dział I, Rozdział 1, pkt. 18 – 
zakres ubezpieczenia powinien obejmować: Odpowiedzialność cywilną za szkody 
spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, z włączeniem HIV, WZW 
i gronkowiec złocisty oraz SARS2 Covid19 Zamawiający informuje, iż odpowiednie 

postanowienia SWZ zostaną w tym zakresie zmodyfikowane. 
Pytanie nr 196 
Wnosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z decyzji 

administracyjnych i aktów wykonawczych w wysokości maksymalnie 300 tys. zł.  
Odpowiedź na pytanie nr 196 
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności.  
 
Pytanie nr 197 
Prosimy o informację, jaka jest liczba organizowanych imprez masowych (podlegających 
i nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia) oraz jakiego rodzaju są to imprezy. 
Odpowiedź na pytanie nr 197 
Zamawiający informuje, że z uwagi na niepewną sytuacją związaną z pandemią 
koronawirusa, Zamawiający nie przedstawi wykazu imprez, które mają być objęte 

ochroną ubezpieczeniową. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy 

imprezy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu dojdą do skutku, wówczas 
Zamawiający każdorazowo poinformuje Ubezpieczyciela o tym fakcie. Zgodnie 
z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia limit odpowiedzialności dla pkt. 19 
wynosi: 5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na 
każdy okres rozliczeniowy, przy czym dla imprez podlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu suma gwarancyjna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 

https://klinikaprawa.usz.edu.pl/zasady-udzielania-porad/
https://klinikaprawa.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarza%CC%A8dzenie-Dziekana-WPIA-US-nr-27-2021-Regulamin-s%CC%81wiadczenia-pomocy.pdf
https://klinikaprawa.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarza%CC%A8dzenie-Dziekana-WPIA-US-nr-27-2021-Regulamin-s%CC%81wiadczenia-pomocy.pdf


11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

organizatorów imprez masowych (Dz.U. 2010 Nr 54 poz. 323) oraz suma gwarancyjna 

nadwyżkowa do 5.000.000,00 PLN. Zamawiający informuje, że wśród 
współorganizowanych w przeszłości imprez wyróżnić można Juwenalia czy Akademickie 
Mistrzostwa Polski w piłce nożnej kobiet.  
 
Pytanie nr 198 
Prosimy o potwierdzenie, że imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy nie 
mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych 
(wodnych, motocyklowych, samochodowych) i innych sportów ekstremalnych. 
Odpowiedź na pytanie nr 198 
Zamawiający potwierdza.  
 
Pytanie nr 199 

Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach SWZ/OPZ nie oczekuje udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego 
eksperyment medyczny z udziałem ludzi albo zwierząt. 
Odpowiedź na pytanie nr 199 
Zamawiający potwierdza, że w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w Opisie 
przedmiotu zamówienia nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

przeprowadzającego eksperyment medyczny.  
 
Pytanie nr 200 
Odnośnie zapisu punkt 12: „Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody, za 
które zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada utrzymujący hotel lub inny 

zakład, w tym akademiki, domy studenckie, mieszkania wynajmowane pracownikom, 
bursy, schroniska, domy wypoczynkowe, kempingi i pola biwakowe itp., w tym szkody w 
gotówce i biżuterii.” 

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego: „szkody w gotówce i biżuterii”. 
Odpowiedź na pytanie nr 200 
Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ochrony.  
 
Pytanie nr 201 
Prosimy o informację czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone. Jeśli tak – prosimy o 
informację w jakich lokalizacjach prowadzone są parkingi strzeżone, ile pojazdów są w 
stanie przyjąć i jakie zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich są stosowane w 
poszczególnych lokalizacjach, w tym czy parkingi są stale dozorowane (dozór fizyczny / 
monitoring).  

Odpowiedź na pytanie nr 201 

Zamawiający informuje, że nie prowadzi parkingów strzeżonych, na swoich terenach 
udostępnia jedynie miejsca postojowe.  
 

Pytania dot. Działu II – Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
 
Pytanie nr 202 



Prosimy o wprowadzenie klauzuli chorób zakaźnych w treści: 

1. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, potwierdza się, że niniejsza umowa 

ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wszystkich innych obowiązujących jej postanowień, 
warunków i wyłączeń, obejmuje wyłącznie Szkody w rozumieniu ogólnych warunków 
ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia. 
Z pierwszeństwem wobec innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, w tym 
ogólnych warunków ubezpieczenia, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje Szkody oraz 
utraty Zysku powstałej bezpośrednio w następstwie przerwy lub zakłócenia działalności 
gospodarczej, spowodowanych zajściem Szkody, a także 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 Szkodę, 
roszczenie, koszt, wydatek lub jakąkolwiek inną kwotę, o których mowa w ust. 1 drugi 
akapit 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 
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 objętego niniejszym ubezpieczeniem. 
4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do całego zakresu ubezpieczenia, w tym w 
szczególności rozszerzeń i dodatkowych zakresów ochrony, a także wyjątków od 
jakiegokolwiek wyłączenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 202 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 
będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 



z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu 
zamówienia – Dział I, Rozdział 1, pkt. 18 – zakres ubezpieczenia powinien obejmować: 
Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i 
zakażeń, z włączeniem HIV, WZW i gronkowiec złocisty oraz SARS2 Covid19. 
Zamawiający informuje, iż odpowiednie postanowienia SWZ zostaną w tym zakresie 
zmodyfikowane 

 
Pytanie nr 203 
W odniesieniu do ryzyka polegającego na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie 
ubezpieczonych stałych elementów przedmiotu ubezpieczenia znajdujących się 
wewnątrz lub zewnątrz ubezpieczonego obiektu (pkt 5 zakresu ubezpieczenia od ognia i 

innych zdarzeń losowych) prosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia 
w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 203 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności.  
 
Pytanie nr 204 
W odniesieniu do ryzyka „zapadanie lub osuwanie się ziemi” – prosimy o potwierdzenie, 
że ochroną nie mają być objęte szkody spowodowane działalnością człowieka. 
Odpowiedź na pytanie nr 204 
Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odpowiednie 
postanowienia SWZ zostaną zmodyfikowane. 
 
Pytanie nr 205 

Prosimy o wprowadzenie treści definicji dla ryzyk „napór śniegu lub lodu oraz zalanie 

wynikłe z szybkiego topnienia mas śniegu”:  
„Za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie lub zniszczenie 
ubezpieczonego mienia w wyniku: 
 - bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia, naporu 
śniegu i lodu,  
- zawalenia się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiadującego na mienie 
ubezpieczone,  
- szkód zalaniowych spowodowanych topnieniem i zamarzaniem;  
Nie dotyczy szkód w przypadku złego stanu technicznego dachu, rynien, ścian i elewacji”. 
Odpowiedź na pytanie nr 205 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej definicji. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą 
miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 
2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 
będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 



z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 206 
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody powstałe wskutek zalania 
wskutek przedostania się wód gruntowych w wysokości 100.000 zł na jedno i na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 206 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności.  
 
Pytanie nr 207 
Czy Zamawiający posiada zinwentaryzowane wszystkie obecne (aktualnie) uszkodzenia 
obiektów polegające na oszpeceniu poprzez graffiti? Jeżeli TAK to prosimy o wykaz z 
opisem lub dokumentację zdjęciową. 

Jeżeli powyższe jest niemożliwe to wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na 
ryzyko graffiti do wysokości 25.000,- zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia (polisowania). 
Odpowiedź na pytanie nr 207 
Zamawiający informuje, że nie posiada informacji o niezlikwidowanych szkodach 
polegających na oszpeceniu poprzez graffiti. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie 
wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności.  

 
Pytanie nr 208 
Zwracamy się z wnioskiem o informację, czy w zgłaszanych do ubezpieczenia budynkach 
Zamawiający składuje substancje podwyższające wystąpienie ryzyka pożaru/wybuchu 
wymagające specjalnego przechowywania (np. odczynniki chemiczne itp.) oraz 

informacje:  
a) wskazanie, w których lokalizacjach ma miejsce takie składowanie,  
b)  jakie są przybliżone średnie ilości takich substancji,  

c)  jakie są warunki takiego przechowywania oraz, 
d)  informację o sposobie ich zabezpieczenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 208 
Zamawiający informuje, że w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie składuje 
substancji podwyższających ryzyko wystąpienia pożaru/wybuchu, wymagające 
specjalnego przechowywania.  
 
Pytanie nr 209 
W odniesieniu do „Obrazy, prace fotograficzne, grafiki oraz inne prace artystyczne” dla 
których Zamawiający określił wypłatę odszkodowania wg wartości rynkowej wnosimy o 

doprecyzowanie, ze wartość rynkowa została ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 209 
Zamawiający informuje, że w przypadku ubezpieczenia obrazów, prac fotograficznych, 
grafik oraz innych prac artystycznych w wartości rynkowej, wartość ta została 
oszacowana na podstawie wyceny rzeczoznawcy.  
 
Pytanie nr 210 



Klauzula reprezentantów – wnosimy o wymienienie kogo uważa się w myśl SWZ/OPZ za 

Reprezentanta Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 210 
Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 
będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 
z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 211 
Klauzula miejsca ubezpieczenia – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 5.000.000,- zł na jedno nowe miejsce ubezpieczenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 211 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 212 
Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o informację, jakie inwestycje i o jakiej 
wartości zaplanowane są przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia 2022~2025. 
Odpowiedź na pytanie nr 212 
Zamawiający informuje, iż przewiduje nowe inwestycje na lata 2022-2025, jednakże w 
chwili obecnej nie jest w stanie wskazać zamkniętego katalogu inwestycji, które planuje 
się zrealizować. Dodatkowe informacje dotyczące zaplanowanych inwestycji dostępne są 

w planie zamówień publicznych dostępnym na stronie internetowej:  

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=planowane 
https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/4813 
 
Pytanie nr 213 
Klauzula automatycznego pokrycia - wnosimy o zmianę limitu z 20% na 5% łącznej sumy 
ubezpieczenia lub wprowadzenie ograniczenia kwotowego w wysokości 20.000.000,- zł. 
Odpowiedź na pytanie nr 213 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 214 
Odnośnie zakresu: „Szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń oraz 

instrumentów muzycznych, spowodowane między innymi działaniem człowieka, wadami 
produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi” – wnosimy o przeniesienie tego zakresu 
do warunków fakultatywnych. 
W przypadku brak zgody na przeniesienie do warunków fakultatywnych: 
-  wnosimy o usunięcie zapisu dotyczącego instrumentów muzycznych, 
- wyjaśnienie dla jakich maszyn i urządzeń ma mieć zastosowanie przedmiotowy zapis 
skoro w OPZ występuje dedykowane, odrębne ubezpieczenie maszyn i urządzeń od 
szkodzeń. 

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=planowane
https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/4813


Odpowiedź na pytanie nr 214 

Zamawiający nie wyraża zgody. Postanowienia Opisu przedmiotu zamówienia nie 

uwzględniają fakultatywnego zakresu ochrony. Zamawiający nie wyrażą zgody na 
usunięcie zapisu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis powinien 
mieć zastosowanie do maszyn i urządzeń nie uwzględnionych w załączniku B do SWZ.  
 
Pytanie nr 215 
Odnośnie zakresu: „Szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń oraz 
instrumentów muzycznych, spowodowane między innymi działaniem człowieka, wadami 
produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi”- czy Zamawiający zaakceptuje poniższą 
treść klauzuli: 
KLAUZULA UBEZPIECZENIE AWARII MASZYN I URZĄDZEŃ 
1. Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o Szkody w maszynach, 

urządzeniach (z wyłączeniem sprzętu elektronicznego – ograniczenie to nie dotyczy 
elektronicznych części maszyn i urządzeń stanowiących ich integralną część) i 
instalacjach elektrycznych polegające na awarii mechanicznej – w szczególności 
wynikające z błędów projektowych, wad materiałowych, błędów popełnionych w trakcie 
produkcji, w tym użycia do produkcji niewłaściwego bądź wadliwego materiału, 
wadliwego wykonawstwa lub montażu, niewłaściwej obsługi, rozerwania wskutek siły 
odśrodkowej, niedoboru wody w kotłach, smarów, olejów, dostania się ciała obcego, 

poluzowania się części, braku działania lub wadliwego działania urządzeń 
sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających, nadmiernego ciśnienia. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprawne maszyny lub urządzenia po ich 
zainstalowaniu w miejscu ubezpieczenia, zgodnie z wymogami instrukcji lub 
dokumentacji, po testach próbnych zakończonych wynikiem pozytywnym, podczas ich 

eksploatacji, konserwacji, przeglądów, napraw lub remontów oraz związanego z nimi 
demontażu, transportu wewnątrzzakładowego w obrębie miejsca ubezpieczenia, 
montażu i ponownego uruchomienia (w tym testów). 

3. Zakresem Ubezpieczenia nie są objęte: 
3.1. [części wymienne] 
części wymienne takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, wiertła, noże, 
matryce, wzorniki, formy, a także materiały robocze jak np. oleje, smary i paliwa oraz inne 
części lub czynniki robocze, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają 
przyśpieszonemu zużyciu lub regularnej wymianie w trakcie czynności konserwacyjnych 
zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową lub zaleceniami producenta; Jeżeli jednak 
Szkoda w ww. przedmiotach powstanie w następstwie Zdarzenia Ubezpieczeniowego 
objętego ochroną na podstawie niniejszej klauzuli, to T.U. ponosi za nie 
odpowiedzialność; 

3.2. [modernizacja] 

Szkody związane z modernizacją ubezpieczonych maszyn i urządzeń; 
3.3. [odpowiedzialność dostawcy, producenta, wykonawcy usługi] 
Szkody, za które odpowiedzialny jest dostawca, producent lub wykonawca usługi na 
podstawie umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, chyba że osoba ta 
kwestionuje obowiązek poniesienia odpowiedzialności za powstałą Szkodę, nie posiada 
wystarczających środków na pokrycie Szkody lub nie występuje w obrocie 



gospodarczym; w takiej sytuacji T.U. wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie, 

przejmując prawo do roszczeń regresowych wobec sprawcy Szkody; 

3.4. [próby, testy] 
Szkody będące wynikiem prób, testów lub eksperymentów przeprowadzonych w 
nadzwyczajnych dla 
danej maszyny lub urządzenia warunkach; 
3.5. [brak przeglądów konserwacyjnych i remontów] 
Szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów 
konserwacyjnych 
i remontów; 
3.6. [usterki i wady istniejące przed zawarciem umowy] 
Szkody powstałe wskutek usterek i wad istniejących przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej 
staranności mógł się dowiedzieć. 

4. Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte jedynie 
maszyny i urządzenia, których suma ubezpieczenia określona jest w Wartości 
Odtworzeniowej albo Księgowej Brutto. 
5. Limit odpowiedzialności 
Odpowiedzialność T.U. może być ograniczona do wysokości limitu odpowiedzialności na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w Polisie. 
7. Wysokość odszkodowania 

W przypadku Szkody w mieniu powstałej w wyniku zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego 
objętego zakresem niniejszej klauzuli T.U. wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie w 
wysokości odpowiadającej: 
7.1. w przypadku Szkody częściowej, jeżeli mienie kwalifikuje się do naprawy – 
rozmiarowi Szkody odpowiadającej kosztom jej naprawy, z uwzględnieniem kosztów 

transportu, demontażu i ponownego montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy 
lub kalkulacją Ubezpieczającego, w przypadku jeżeli usunął szkodę we własnym zakresie, 
oraz opłat celnych i innych tego typu należności, jednak nie więcej niż przyjęta suma 

ubezpieczenia; 
7.2. w przypadku Szkody całkowitej, jeżeli mienie kwalifikuje się do wymiany i w dniu 
Szkody: 
7.2.1. nie jest starsze niż 5 lat od daty produkcji – rozmiarowi Szkody odpowiadającej 
wskazanemu w ust. 
7.1; 
7.2.2. jest starsze niż 5 lat od daty produkcji – rozmiarowi Szkody odpowiadającej jej 
Wartości Rzeczywistej. 
Odpowiedź na pytanie nr 215 
Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 
generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 
kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 
klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 
rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 
Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 



Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty 

Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz postanowień 

niezgodnych z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 216 
Z uwagi na to, iż do tej pory maszyny i urządzenia nie podlegały ochronie 
ubezpieczeniowej w ramach poszukiwanego zakresu (MB), z uwagi na wiek niektórych 
maszyn i urządzeń wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej: 
- dla maszyn i urządzeń powyżej 10 lat eksploatacji w wysokości minimum 1.000,00 zł w 
każdej szkodzie, 
- dla maszyn i urządzeń powyżej 20 lat eksploatacji w wysokości 10% wysokości szkody 
lecz nie mniej niż 1.000,00 zł w każdej szkodzie. W przypadku braku zgody wnosimy o 
wykluczenie maszyn i urządzeń starszych niż 20 lat eksploatacji z przedmiotu 
ubezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 216 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 217 
Odnośnie zapisu „szkody elektryczne w urządzeniach elektrycznych” – prosimy o podanie 
rodzaju i mocy deklarowanych do ubezpieczenia urządzeń elektrycznych. 
Odpowiedź na pytanie nr 217 

Zamawiający informuje, że nie prowadzi rejestru / wykazu urządzeń elektrycznych 
określającego rodzaj i moc deklarowanych do ubezpieczenia urządzeń elektrycznych.  
 
Pytanie nr 218 
Z uwagi na to, iż do tej pory maszyny i urządzenia nie podlegały ochronie 

ubezpieczeniowej w ramach poszukiwanego zakresu (ME), z uwagi na wiek niektórych 
maszyn i urządzeń wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej: 
- dla maszyn i urządzeń powyżej 10 lat eksploatacji w wysokości minimum 1.000,00 zł w 

każdej szkodzie, 
- dla maszyn i urządzeń powyżej 20 lat eksploatacji w wysokości 10% wysokości szkody 
lecz nie mniej niż 1.000,00 zł w każdej szkodzie. W przypadku braku zgody wnosimy o 
wprowadzenie zapisu, że z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są maszyny i 
urządzenia starsze niż 20 lat eksploatacji. 
Odpowiedź na pytanie nr 218 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 219 
Wnosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości maksymalnie 1.500,00 

zł per pracownik w ramach przedmiotu ubezpieczenia określonego jako „Mienie 

pracowników”. 
Odpowiedź na pytanie nr 219 
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z 
postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia, Część I, Dział III, Rozdział 1, pkt 3. ppkt 
2) limit odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia mienia pracowników wynosi 
100.000,00 PLN.  



 

Pytanie nr 220 

Wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej dla mienia pracowniczego w wysokości 
100,00 zł. 
Odpowiedź na pytanie nr 220 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 221 
Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki o zużyciu 
technicznym równym/większym niż 60% lub budynki, których elementy, takie jak 
konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-
kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna mają stan 
zużycia technicznego równy/większy niż 60%?  
Prosimy o szczegółowy wykaz budynków, których poziom zużycia technicznego jest 

równy/przekracza 60%. 
Odpowiedź na pytanie nr 221 
Zamawiający informuje, że nie wykazuje do ubezpieczenia budynków o zużyciu 
technicznym równym/większym niż 60% lub budynków, których elementy mają stan 
zużycia technicznego równy/większy niż 60%.  
 
Pytanie nr 222 

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest 
to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie 
ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/ kompleks budynków 
wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości. 
Odpowiedź na pytanie nr 222 

Zamawiający informuje, iż lokalizacja o największej sumie ubezpieczenia budynku dla 
Części I zamówienia to lokalizacja budynku Service Inter Lab przy ul. Cukrowej 12 w 
Szczecinie o łącznej wartości 64.054.677,70 PLN. Szczegółowy opis lokalizacji znajduje 

się w załączniku A do SWZ. Wskazana suma ubezpieczenia nie obejmuje środków 
trwałych i pozostałego mienia zlokalizowanego w danej lokalizacji. 
 
Pytanie nr 223 
Prosimy o wykaz trwających lub zaplanowanych do rozpoczęcia w okresie trwania 
umowy prac oraz prac wyburzeniowych/rozbiórkowych – prosimy o podanie wartości 
prac oraz daty planowanego zakończenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 223 
Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia i nie oczekuje ochrony dla 
budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia prac 

wyburzeniowych / rozbiórkowych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.  
 
Pytanie nr 224 
Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie oznaczone jako 
zagrożone zawaleniem się? Np. obiekt znajdujący się w zespole dworsko-parkowym w 
Kulicach? Jaka jest wartość tego mienia? 



Odpowiedź na pytanie nr 224 

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia budynków o złym stanie 

technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu, 
oznaczonych jako zagrożone zawaleniem się. 
 
Pytanie nr 225 
Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej pustostanów w 
ramach klauzuli dot. ubezpieczenia ryzyka katastrofy budowlanej? 
Odpowiedź na pytanie nr 225 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 226 
W odniesieniu do Klauzuli prac remontowo-budowlanych prosimy o informacje czy 
Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia prowadzić prace, które wymagają 

pozwolenia na budowę jednak nie naruszają konstrukcji nośnej budynku/budowli lub 
konstrukcji dachu? 
Odpowiedź na pytanie nr 226 
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje prowadzenia prac, które 
wymagają pozwolenia na budowę jednak nie naruszają konstrukcji nośnej 
budynku/budowli, jednak nie można takich prac wykluczyć. W przypadku prowadzenia 
inwestycji zleconej profesjonalnemu wykonawcy, Zamawiający określi wymóg 

posiadania stosownego ubezpieczenia w zakresie prowadzenia prac budowlanych.  
 
Pytanie nr 227 
Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej nieużytków w 
ramach klauzuli dot. ubezpieczenia ryzyka katastrofy budowlanej? 

Odpowiedź na pytanie nr 227 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytanie nr 228 
Prosimy o wykaz planowanych do zakończenia w okresie trwania umowy inwestycji z 
podaniem ich wartości, prosimy o uwzględnienie także inwestycji planowanych do 
oddania w okresie pomiędzy zebraniem danych do SWZ a rozpoczęciem okresu 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 228 
Zamawiający informuje, iż przewiduje nowe inwestycje na lata 2022-2025, jednakże w 
chwili obecnej nie jest w stanie wskazać zamkniętego katalogu inwestycji, które planuje 
się zrealizować. Dodatkowe informacje dotyczące zaplanowanych inwestycji dostępne są 
w planie zamówień publicznych dostępnym na stronie internetowej:  

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=planowane 

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/4813 
 
Pytanie nr 229 
Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości minimum 1.000,00 zł dla 
szkód wywołanych tzw. przepięciami niezwiązanymi z wyładowaniami atmosferycznymi.  
Odpowiedź na pytanie nr 229 

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=planowane
https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/4813


Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 230 
Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości minimum 1.000,00 zł dla 
szkód i kosztów powstałych w wyniku zagrożenia aktami terroryzmu lub aktami 
terroryzmu.  
Odpowiedź na pytanie nr 230 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 231 
Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości minimum 1.000,00 zł dla 
szkód i kosztów powstałych w wyniku katastrofy budowlanej.  
Odpowiedź na pytanie nr 231 
Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
Pytanie nr 232 
Czy w „Księgozbiorze” znajdują się starodruki, inkunabuły, „białe kruki”, przedmioty o 
wartości kolekcjonerskiej? 
1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie 
następujących informacji: 
a/ prosimy o wykazanie wartości jednostkowej w odniesieniu do 20 najdroższych pozycji  

b/ łączna ilość starodruków i inkunabułów, 
c/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu, 
d/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły, 
e/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w 
ww. miejscach ubezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 232 
Zamawiający informuje, że wykazuje do ubezpieczenia ok. 200 starodruki. Do 
najdroższych pozycji należą:  

1) Merani Matthaei: M.Z. Topographia Electoratus Brandenburgici, et Ducatus 
Pomeraniae, 1652r.  o wartości  700 PLN 
2) Lloyd Henry: Geschichte des siebenjahringen Krieges in Deutschlnad zwischen dem 
Konige..T.1, 1794r.  o wartości 666.67 PLN 
3) Lloyd Henry: Geschichte des siebenjahringen Krieges in Deutschlnad zwischen dem 
Konige..T.2, 1785r. o wartości 666.67 PLN 
4) Lloyd Henry: Geschichte des siebenjahringen Krieges in Deutschlnad zwischen dem 
Konige..T.3, 1795r. o wartości 666.67 PLN 
5) Lloyd Henry: Geschichte des siebenjahringen Krieges in Deutschlnad zwischen dem 
Konige..T.4, 1789r. o wartości 666.67 PLN 

6) Lloyd Henry: Geschichte des siebenjahringen Krieges in Deutschlnad zwischen dem 

Konige..T.5, 1794r. o wartości 666.67 PLN 
7) Lloyd Henry: Geschichte des siebenjahringen Krieges in Deutschlnad zwischen dem 
Konige..T.6, 1801r. o wartości 666.67 PLN 
Wykaz pozostałych starodruków może zostać przekazany na wniosek Wykonawcy po 
rozstrzygnięciu postępowania. Starodruki znajdują się w siedzibie Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Zabezpieczenia przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowe 



biblioteki zostały wskazane w załączniku A do SWZ stanowiącym wykaz budynków 

i budowli. 

 
Pytanie nr 233 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie treści klauzuli:  
KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o Szkody powstałe 
wskutek aktów terroryzmu rozumianych jako działanie lub seria działań podjęte przez 
osobę lub grupę (grupy) osób działających samodzielnie lub w imieniu jakiejkolwiek 
(jakichkolwiek) organizacji bądź rządu (rządów), lub pozostające z nimi w jakimkolwiek 
związku, podejmowane z pobudek politycznych, ideologicznych, religijnych, społecznych, 
etnicznych lub temu podobnych, w szczególności z wykorzystaniem siły lub przemocy lub 
groźby ich wykorzystania, w tym w celu zastraszenia ludności lub jej części, wywarcia 

nacisku na rząd lub organy państwowe, lub dezorganizacji życia publicznego. 
Odpowiedź na pytanie nr 233 
Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 
będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 

Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 
z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku 
wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz 

postanowień niezgodnych z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 234 

Klauzula Leeway – wnioskujemy o zmianę wskaźnika z 130% na 120%. 
Odpowiedź na pytanie nr 234 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 235 
Klauzula miejsca ubezpieczenia – wnosimy o zastosowanie limitu w wysokości 
5.000.000,00 zł dla nowego miejsca. 
Odpowiedź na pytanie nr 235 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytanie nr 236 

Klauzula miejsca ubezpieczenia – wnosimy o ustanowienie, że ochrona ubezpieczeniowa 
obejmie obiekty posiadające wszystkie odbiory i pozwolenie na użytkowanie (w 
odniesieniu do nowo wybudowanych obiektów). 
Odpowiedź na pytanie nr 236 



Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla obiektów nie 

posiadających wszystkich odbiorów i pozwolenia na użytkowanie (w odniesieniu do 

nowo wybudowanych obiektów). 
 
Pytania dot. Działu III – Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz 

dewastacji. 
 
Pytanie nr 237 
Prosimy o wprowadzenie klauzuli chorób zakaźnych w treści: 
1. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, potwierdza się, że niniejsza umowa 
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wszystkich innych obowiązujących jej postanowień, 
warunków i wyłączeń, obejmuje wyłącznie Szkody w rozumieniu ogólnych warunków 
ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia. 
Z pierwszeństwem wobec innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, w tym 

ogólnych warunków ubezpieczenia, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje Szkody oraz 
utraty Zysku powstałej bezpośrednio w następstwie przerwy lub zakłócenia działalności 
gospodarczej, spowodowanych zajściem Szkody, a także 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 Szkodę, 
roszczenie, koszt, wydatek lub jakąkolwiek inną kwotę, o których mowa w ust. 1 drugi 
akapit 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 
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 objętego niniejszym ubezpieczeniem. 
4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do całego zakresu ubezpieczenia, w tym w 
szczególności rozszerzeń i dodatkowych zakresów ochrony, a także wyjątków od 
jakiegokolwiek wyłączenia. 



Odpowiedź na pytanie nr 237 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 
będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 
z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 238 
Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości minimum 500,00 zł dla 

szkód z kradzieży zwykłej.  
Odpowiedź na pytanie nr 238 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 239 
Klauzula miejsca ubezpieczenia – wnosimy o zastosowanie limitu w wysokości 
500.000,00 zł dla nowego miejsca. 
Odpowiedź na pytanie nr 239 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 240 
Wnosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości maksymalnie 1.500,00 
zł per pracownik w ramach przedmiotu ubezpieczenia określonego jako „Mienie 

pracowników”. 

Odpowiedź na pytanie nr 240 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 241 
Wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej dla mienia pracowniczego w wysokości 
100,00 zł. 
Odpowiedź na pytanie nr 241 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytania dot. Działu IV – Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od 
stłuczenia. 

 
Pytanie nr 242 
Wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100,00 zł w każdej szkodzie. 
Jeżeli powyższe nie jest możliwe to wnosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia 
szkła laboratoryjnego.  
Odpowiedź na pytanie nr 242 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy oraz na wyłączenie 
z ubezpieczenia szkła laboratoryjnego.  



 

Pytanie nr 243 

Klauzula miejsca ubezpieczenia – wnosimy o zastosowanie limitu w wysokości 25.000,00 
zł dla nowego miejsca. 
Odpowiedź na pytanie nr 243 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytania dot. Działu V – Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
 
Pytanie nr 244 
Prosimy o wprowadzenie klauzuli chorób zakaźnych w treści: 
1. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, potwierdza się, że niniejsza umowa 
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wszystkich innych obowiązujących jej postanowień, 
warunków i wyłączeń, obejmuje wyłącznie Szkody w rozumieniu ogólnych warunków 

ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia. 
Z pierwszeństwem wobec innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, w tym 
ogólnych warunków ubezpieczenia, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje Szkody oraz 
utraty Zysku powstałej bezpośrednio w następstwie przerwy lub zakłócenia działalności 
gospodarczej, spowodowanych zajściem Szkody, a także 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 Szkodę, 

roszczenie, koszt, wydatek lub jakąkolwiek inną kwotę, o których mowa w ust. 1 drugi 
akapit 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 
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 objętego niniejszym ubezpieczeniem. 



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

szczególności rozszerzeń i dodatkowych zakresów ochrony, a także wyjątków od 

jakiegokolwiek wyłączenia. 
Pytanie nr 73 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o wykaz sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk uwzględniający rok produkcji oraz datę zakupu, w przypadku gdy liczba 
takich pozycji jest zbyt znacząca prosimy o wykazanie 20 najdroższych pozycji. 
Odpowiedź na pytanie nr 244 
Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 
będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 

przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 
z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 245 
Wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej do 
poziomu 20.000,00 zł 
Odpowiedź na pytanie nr 245 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 246 
Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości minimum 500,00 zł dla 

szkód z kradzieży zwykłej.  

Odpowiedź na pytanie nr 246 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 247 
Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości minimum 1.000,00 zł dla 
szkód i kosztów powstałych w wyniku zagrożenia aktami terroryzmu lub aktami 
terroryzmu. 
Odpowiedź na pytanie nr 247 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 248 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie treści klauzuli:  
KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o Szkody powstałe 
wskutek aktów terroryzmu rozumianych jako działanie lub seria działań podjęte przez 
osobę lub grupę (grupy) osób działających samodzielnie lub w imieniu jakiejkolwiek 
(jakichkolwiek) organizacji bądź rządu (rządów), lub pozostające z nimi w jakimkolwiek 
związku, podejmowane z pobudek politycznych, ideologicznych, religijnych, społecznych, 



etnicznych lub temu podobnych, w szczególności z wykorzystaniem siły lub przemocy lub 

groźby ich wykorzystania, w tym w celu zastraszenia ludności lub jej części, wywarcia 

nacisku na rząd lub organy państwowe, lub dezorganizacji życia publicznego. 
Odpowiedź na pytanie nr 248 
Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 
będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 
z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku 
wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz 

postanowień niezgodnych z zapisami SWZ. 

 
Pytanie nr 249 
Klauzula miejsca ubezpieczenia - wnosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 250.000,00 zł dla nowego miejsca. 
Odpowiedź na pytanie nr 249 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 250 
Klauzula reprezentantów – wnosimy o wymienienie kogo uważa się w ramach SWZ/OPZ 
za Reprezentanta Zamawiającego. 
Odpowiedź nr 250 

Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 
będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 
z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 251 
Wnosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie 

elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są 
przechowywane. 
Odpowiedź na pytanie nr 251 
Zamawiający informuje, że zapasowe kopie danych wykonywane są co 24 godziny przez 
dedykowane oprogramowanie do realizacji celu (programowy system backupowy). 
Przechowywane są w dedykowanej (wydzielonej do tego celu) pamięci masowej. 
 
Pytanie nr 252 



Wnosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł (lub 

wnosimy o podanie innego adekwatnego do potrzeb Zamawiającego) dla szkód 

powstałych wskutek zalania dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze w 
pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. 
Odpowiedź na pytanie nr 252 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.  
 
Pytanie nr 253 
Klauzula automatycznego pokrycia - prosimy o zmianę z 20% na 10% łącznej sumy 
ubezpieczenia lub wprowadzenie ograniczenia kwotowego w wysokości 1.000.000,- zł. 
Odpowiedź na pytanie nr 253 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 254 

Klauzula Leeway – wnioskujemy o zmianę wskaźnika z 130% na 120%. 
Odpowiedź na pytanie nr 254 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytania dot. Działu VI – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, w tym 
awarii i uszkodzeń 

 

Pytanie nr 255 
Prosimy o wprowadzenie klauzuli chorób zakaźnych w treści: 
1. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, potwierdza się, że niniejsza umowa 
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wszystkich innych obowiązujących jej postanowień, 
warunków i wyłączeń, obejmuje wyłącznie Szkody w rozumieniu ogólnych warunków 

ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia. 
Z pierwszeństwem wobec innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, w tym 
ogólnych warunków ubezpieczenia, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje Szkody oraz 

utraty Zysku powstałej bezpośrednio w następstwie przerwy lub zakłócenia działalności 
gospodarczej, spowodowanych zajściem Szkody, a także 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 Szkodę, 
roszczenie, koszt, wydatek lub jakąkolwiek inną kwotę, o których mowa w ust. 1 drugi 

akapit 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 
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 objętego niniejszym ubezpieczeniem. 
4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do całego zakresu ubezpieczenia, w tym w 

szczególności rozszerzeń i dodatkowych zakresów ochrony, a także wyjątków od 
jakiegokolwiek wyłączenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 255 
Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 

będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 
z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 256 
Klauzula miejsca ubezpieczenia - wnosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 500.000,00 zł dla nowego miejsca. 
Odpowiedź na pytanie nr 256 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 257 
Klauzula reprezentantów – wnosimy o wymienienie kogo uważa się w ramach SWZ/OPZ 
za Reprezentanta Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie nr 257 
Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 
będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 
z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. 



 

Pytanie nr 258 

Z uwagi na to, iż do tej pory maszyny i urządzenia nie podlegały ochronie 
ubezpieczeniowej w ramach poszukiwanego zakresu, z uwagi na wiek niektórych maszyn 
i urządzeń wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej: 
- dla maszyn i urządzeń powyżej 10 lat eksploatacji w wysokości minimum 1.000,00 zł w 
każdej szkodzie, 
- dla maszyn i urządzeń powyżej 20 lat eksploatacji w wysokości 10% wysokości szkody 
lecz nie mniej niż 1.000,00 zł w każdej szkodzie. W przypadku braku zgody wnosimy o 
wykluczenie maszyn i urządzeń starszych niż 20 lat eksploatacji z przedmiotu 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 258 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytanie nr 259 
Odnośnie zasad dotyczących Ustalenia wysokości szkody / odszkodowania w przypadku 
szkody całkowitej – wnioskujemy o zmianę zapisu SWZ/OPZ na: 
- wartość sumy ubezpieczenia maszyny przyjęta do ubezpieczenia, z potrąceniem 
wartości zużycia technicznego.  
Odpowiedź na pytanie nr 259 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu 

zamówienia, sumę ubezpieczenia maszyn podano w wartości księgowej brutto.  
 
Pytanie nr 260 
Odnośnie zapisu: „Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za 
szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego i mrozu.” - Wnioskujemy o odstąpienie 

od tego wymogu lub przeniesienie jego do warunków fakultatywnych. 
Odpowiedź na pytanie nr 260 
Zamawiający nie wyraża zgody. Postanowienia Opisu przedmiotu zamówienia nie 

uwzględniają fakultatywnego zakresu ochrony. 
 
Pytanie nr 261 
Wnioskujemy o usunięcie zapisu z pozycji: „Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o:  

1) ubezpieczenie ryzyk casco - uszkodzenie elementów szklanych”.  
Odpowiedź na pytanie nr 261 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
  
Pytania dot. Działu VII – Ubezpieczenie sprzętu wodnego. 
 

Pytanie nr 262 

Wnosimy o wyłączenie całego działu VII z postępowania lub utworzenie odrębnej Części 
nr III. 
Pozostawienie tego działu w ramach CZĘŚCI nr I uniemożliwia nam złożenie oferty. 
Odpowiedź na pytanie nr 262 
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po weryfikacji 
zezwolenia na prowadzenie działalności Wykonawcy, który zadał pytanie, stwierdzić 



należy, iż Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności, którego zakres 

obejmuje grupy 1-18 Działu II Załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2021 poz. 1130). Postanowienia 
SWZ pozostają bez zmian.  
 

Pytanie nr 263 

Wnioskujemy o skrócenie terminu realizacji Zamówienia do 12 miesięcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 263 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 264 

W przypadku braku rezygnacji przez Zamawiającego z umowy wieloletniej wnioskujemy 

o wprowadzenie do każdego rocznego okresu ubezpieczenia kl. wznowienia w treści j.n.: 

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY UBEZPIECZENIA: 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień 

umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę 

ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec każdego z 2 (dwóch) rocznych okresów ubezpieczenia (polisowych) 

z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 

2. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela 

uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: 

a. jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia: 

na koniec 10 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30% 

(wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i 

zawiązanych rezerw szkodowych za 10 miesięcy pierwszego okresu 

rozliczeniowego/polisowego do 10/12 składki należnej za pierwszy okres 

rozliczeniowy/polisowy). 

na koniec 10 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30% 

(wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek sumy wypłaconych 

odszkodowań i zawiązanych rezerw szkodowych za 12 miesięcy pierwszego okresu 

rozliczeniowego/polisowego i 10 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego/ polisowego 

do sumy składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy i 10/12 składki 

należnej za drugi okres rozliczeniowy/polisowy). 

b. Nastąpił wzrost sumy ubezpieczenia o 25% w ubezpieczeniu mienia i sprzętu 

elektronicznego, w porównaniu do poprzednich 12 miesięcy, 

c. Nastąpił wzrost o ponad 10% w planowanych obrotach za kolejne 12 miesięcy, w 

porównaniu do obrotów za poprzednie 12 miesięcy. 

d. Nastąpiły znaczące zmiany w ryzyku. 

e. Nastąpiły zmiany w prawie, które mają wpływ na zwiększenie ryzyka 

Ubezpieczyciela. 

f. Nastąpiły zmiany regulacji prawnych odnoszących się do umów ubezpieczenia, 

które zobowiązują Ubezpieczającego do zmiany jakiegokolwiek terminu lub warunków 

umowy ubezpieczenia. 



g. Nastąpiły zmiany w umowach reasekuracji powodujące, że ochrona 

reasekuracyjna na tych samych warunkach, jak wcześniej nie jest już dostępna dla 

Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź na pytanie nr 264 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 265 

Wnioskujemy o aktualizację  szkodowości przynajmniej na koniec 22.11.2021r. - za min. 

6 lat ze wszystkich zgłaszanych obecnie do ubezpieczenia lokalizacji,  a w przypadku jeśli 

dana lokalizacja nie była ubezpieczona zdarzeń szkodowych. Dane szkodowe z podziałem 

na produkty i przyczyny szkód. 

Odpowiedź na pytanie nr 265 

Zamawiający informuje, iż szkodowość załączona do Opisu przedmiotu zamówienia wg 
stanu na dzień 23.08.2021 r. nie będzie aktualizowana.  

 

Pytanie nr 266 

Wnioskujemy o podanie danych, czy  w wyniku deszczu nawalnego w miesiącu lipcu 

2021r. doszło do szkód w zgłaszanym do ubezpieczenia mieniu.  

Jeśli TAK – wnioskujemy o podanie roszczeń / rezerw / odszkodowań ze wskazaniem 

lokalizacji i przedmiotu szkody. 

Odpowiedź na pytanie nr 266 

Zamawiający informuje, iż w wyniku deszczu nawalnego w lipcu 2021 r. zgłoszone zostały 

dwie szkody na łączną sumę wypłat 186.924,59 PLN. Pierwsza ze szkód na kwotę 

9.807,52 PLN dotyczyła zalania pomieszczenia w budynku Rektoratu Uniwersytetu 

Szczecińskiego przy ul. Jana Pawła II 22a w Szczecinie. Druga ze szkód na kwotę 

177.117,07 PLN dotyczyła zalania budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. 

Krakowskiej 71-79 w Szczecinie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że brak jest 

założonych rezerw na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód powstałych w wyniku 

deszczu nawalnego w lipcu 2021 r.  

 

Pytanie nr 267 

Jeśli wystąpiły  szkody powstałe w wyniku deszczy nawalnych w miesiącu lipcu 2021, w 

zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach, to wnioskujemy o podanie jakie działania 

prewencyjne zostały podjęte po szkodach, celem minimalizacji tego typu szkód na 

przyszłość. 

Odpowiedź na pytanie nr 267 

Zamawiający informuje, że dochowuje wszelkiej staranności w zakresie zapobiegania 

występowania szkód (w szczególności powstałych wskutek zalań).  

 

Pytanie nr 268 

Wnioskujemy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 21.12.2021r. 

Odpowiedź na pytanie nr 268 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokona w tym 
zakresie stosownej modyfikacji.  

 



Pytanie nr 269 

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w zapisach SIWZ jest mowa o kosztach to są to 

koszty uzasadnione i udokumentowane. 

Odpowiedź na pytanie nr 269 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 270 

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 ubezpieczenia w SIWZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 270 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 

i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 

będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 

Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 

przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 

z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytania dot. Załącznika – Wzór Umowy Ubezpieczenia Generalnego 

 

Pytanie nr 271 

W odniesieniu do § 7 pkt 3 zawartego we wzorze umowy prosimy o potwierdzenie, iż 

ewentualne odnowienie poszczególnych limitów, podlimitów lub sum ubezpieczenia w 

ubezpieczeniu majątku i OC każdorazowo wymaga zgody obu stron umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 271 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3 Umowy ubezpieczenia 

generalnego dla Części I zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2a do SWZ: W przypadku 

konieczności odnowienia w trakcie trwania Umowy poszczególnych limitów, podlimitów lub 

sum ubezpieczenia, nowo zawierane ubezpieczenia kalkulowane będą na bazie stawek jak 

w ust. 2, a należna z tego tytułu składka naliczona pro rata za każdy dzień udzielonej 

ochrony ubezpieczeniowej, zostanie opłacona przez Zamawiającego w terminie 60 dni od 

dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż 

odnowienie limitów, podlimitów lub sum ubezpieczenia nie stanowi elementu klauzuli 

automatycznego pokrycia i wymagać będzie każdorazowej zgody Wykonawcy. 

Zamawiający zwraca uwagę, iż postanowienie § 7 ust. 3 Umowy ubezpieczenia 

generalnego, stanowiącej załącznik nr 2a do SWZ, nie dotyczy sum gwarancyjnych 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż wzór 

umowy nie przewiduje automatycznego odnawiania limitów, górna granica 

odpowiedzialności Wykonawcy ograniczona została limitami wskazanymi w Opisie 

przedmiotu zamówienia, określonymi na jedno i wszystkie zdarzenia w danym okresie 

rozliczeniowym. Ewentualne doubezpieczenia mienia bądź zwiększenia/odnowienia 

limitów możliwe będą jedynie za zgodą Wykonawcy, za opłatą dodatkowej składki.   

 



Pytanie nr 272 

W odniesieniu do § 7 wnioskujemy o zmianę ust. 9 poprzez wykreślenie słów po 

przecinku, tj.: „(…), jednakże nie więcej niż o 10 %, tj. do kwoty  ……..PLN”. 

Odpowiedź na pytanie nr 272 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 273 

W odniesieniu do § 11 punkt 3 – prosimy o wykreślenie zapisu „Mając na uwadze 

brzmienie art. 814 kodeksu cywilnego, Strony zgodnie postanawiają, że niezapłacenie 

przez Zamawiającego w terminie kolejnej raty składki nie powoduje ustania 

odpowiedzialności Wykonawcy”. 

Odpowiedź na pytanie nr 273 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 274 

W odniesieniu do § 13  wnioskujemy o zmianę ust.  1  

z 

„1. Wykonawca potwierdza, że znane są mu wszelkie okoliczności mające wpływ na 

ocenę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, i z wyjątkiem sytuacji objęcia 

ochroną ubezpieczeniową nowych środków trwałych, nie będzie naliczał dodatkowej 

składki, o której mowa w art. 816 Kodeksu Cywilnego. 

       na 

„1. Wykonawca potwierdza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy znane są 

okoliczności mające wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wypadku 

ubezpieczeniowego, i z wyjątkiem sytuacji objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych 

środków trwałych”. 

Odpowiedź na pytanie nr 274 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytania dot. Opisu Przedmiotu Zamówienia 

 

Pytanie nr 275 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w dziale II, III,  IV, V, VI, VII (ogień, 

kradzież, szyby, elektronika, maszyny, sprzęt wodny)  klauzuli w następującej treści: 

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) innego niż objęta 

zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym 

takie dane się znajdowały  

oraz  



- 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, 

jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta 

zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym 

takie dane się znajdowały (w tym 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) 

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 na pytanie nr 275 

Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU 

z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy 

ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w 

odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz 

OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w 

przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. 

postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku 

wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz 

postanowień niezgodnych z postanowieniami SWZ. 

 

Pytanie nr 276 

W przypadku braku zgody na wprowadzenie klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne 

prosimy o potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w 

danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny lub działanie 

hakera. 

Odpowiedź na pytanie nr 276 

Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z 

wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający 



informuje, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty 

Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz postanowień 

niezgodnych z postanowieniami SWZ. 

 

Pytanie nr 277 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w dziale II, III,  IV, V, VI, VII (ogień, 

kradzież, szyby, elektronika, maszyny, sprzęt wodny)  klauzuli w następującej treści: 

KLAUZULA  WYŁĄCZENIA  CHORÓB  ZAKAŹNYCH 

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej 

umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są 

objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób 

zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w 

ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy 

ubezpieczenia. 

2. W rozumieniu niniejszej  klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może 

zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu 

na inny organizm, w przypadku gdy:   

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny 

organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, 

oraz   

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi 

przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub 

na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między 

organizmami, oraz 

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody 

dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić 

spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty 

możliwości korzystania z rzeczy. 

Odpowiedź na pytanie nr 277 

Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z 

wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty 



Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz postanowień 

niezgodnych z postanowieniami SWZ. 

 

Pytania dot. Działu I – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 

Pytanie nr 278 

Wnosimy o informacje jakie badania naukowe i prace rozwojowe są prowadzone na 

uczelni? Czy są to badania i prace wykonywane na potrzeby Ubezpieczonego czy także 

realizowane komercyjnie? Wnosimy o załączenie wykazu przykładowych badań i prac 

realizowanych komercyjnie. 

Odpowiedź na pytanie nr 278 
Zamawiający informuje, że działalność naukowa Uniwersytetu Szczecińskiego 
prowadzona jest m.in. w grupach badawczych. Pełen wykaz tych grup wraz z tematyką, 
jaką się zajmują, dostępny jest na stronie: https://grupybadawcze.usz.edu.pl/. 
Zakres przykładowych badań / usług dostępny jest pod adresem: 

http://biznes.usz.edu.pl/oferta-dla-biznesu/  

 

Pytanie nr 279 

Wnosimy o informacje jakie świadczenia usług badawczych oraz transfer technologii do 

gospodarki są prowadzone na uczelni? Czy są to usługi wykonywane na potrzeby 

Ubezpieczonego czy także realizowane komercyjnie? Wnosimy o załączenie wykazu 

przykładowych usług badawczych i transfer technologii do gospodarki. 

Odpowiedź na pytanie nr 279 

Zamawiający informuje, iż zakres przykładowych badań / usług dostępny jest pod 

adresem: http://biznes.usz.edu.pl/oferta-dla-biznesu/ 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podstawowym źródłem finansowania 
działalności Uniwersytetu Szczecińskiego jest subwencja z budżetu państwa na 
utrzymanie i rozwój potencjału badawczego i dydaktycznego. W sprawozdaniu 
w wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2020 r. oprócz subwencji wykazano środki 
finansowe przekazane przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz przez inne podmioty zewnętrzne na łączna 
kwotę 4 285 400 zł. Dane za 2021 r. będą dostępne po zamknięciu ksiąg rachunkowych 
za 2021. 
 

Pytanie nr 280 

Wnosimy o potwierdzenie, że wskazane opinie władczo kształtują sytuację prawną 

jednostki - w przypadku braku takiego potwierdzenia wnosimy o bezwzględne usunięcie 

przedmiotowego postanowienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 280 

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na tak nieprecyzyjnie zadane pytanie.  

 

Pytanie nr 281 

Wnosimy o przedstawienie wykazu 10 największych projektów w związku z prowadzoną 

działalnością eksperymentalną, innowacyjną, nowatorską we wszystkich aspektach 

działalności przez pracowników w podziale na wykonywane komercyjnie i na potrzeby 

uczelni. 

Odpowiedź na pytanie nr 281 

https://grupybadawcze.usz.edu.pl/
http://biznes.usz.edu.pl/oferta-dla-biznesu/
http://biznes.usz.edu.pl/oferta-dla-biznesu/


Zamawiający informuje, iż w związku z brakiem szczegółowych kryteriów na podstawie 
których należałoby wykazać 10 największych projektów w związku z prowadzoną 
działalnością eksperymentalną, innowacyjną, nowatorską we wszystkich aspektach 
działalności przez pracowników w podziale na wykonywane komercyjnie i na potrzeby 
uczelni nie udzieli na to pytanie odpowiedzi.  
 

Pytanie nr 282 

Wnosimy o bezwzględne wykreślenie wymogu objęcia ochroną obrazów, prac 

fotograficznych, grafik, innych prac artystycznych, księgozbiorów lub eksponatów (pkt.11 

i pkt. 17). 

Odpowiedź na pytanie nr 282 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 283 

Wnosimy o modyfikację zapisu pkt.12 w następujący sposób: 

12. Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody, za które zgodnie z 

obowiązującymi przepisami odpowiada utrzymujący hotel lub inny zakład, w tym 

akademiki, domy studenckie, mieszkania wynajmowane pracownikom, bursy, 

schroniska, domy wypoczynkowe, kempingi i pola biwakowe itp., w tym szkody w 

gotówce i biżuterii o ile zostaną przyjęte na przechowanie. 

Odpowiedź na pytanie nr 283 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 284 

Wnosimy o informacje czy opinie, porady i ekspertyzy każdorazowo są zatwierdzane 

przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia? Jak przebiega proces weryfikacji 

takich opinii/ porad? Czy w ramach tej działalności odpowiedzialność cywilna jest w 

jakikolwiek sposób ograniczona?    

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w tym zakresie 

odpowiedzialności za szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej. 

Odpowiedź na pytanie nr 284 

Zamawiający informuje, iż regulamin oraz zasady udzielania porad prawnych dostępne 

są na stronach:  

https://klinikaprawa.usz.edu.pl/zasady-udzielania-porad/ 

https://klinikaprawa.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarza%CC%A8dzenie-Dziekana-

WPIA-US-nr-27-2021-Regulamin-s%CC%81wiadczenia-pomocy.pdf 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż porady prawne udzielane są bezpłatnie osobom 

fizycznym, które spełnią kryteria wskazane w postanowieniach § 7 Regulaminu.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu 

zamówienia Część I, Dział I, Rozdział 1, za wypadek ubezpieczeniowy przyjmuje się 

powstanie w okresie ubezpieczenia szkody, to jest szkody osobowej, szkody rzeczowej 

lub czystej straty finansowej.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 285 

Prosimy o bezwzględne wyłączenie z zakresu ubezpieczenia obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych określone w 

https://klinikaprawa.usz.edu.pl/zasady-udzielania-porad/
https://klinikaprawa.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarza%CC%A8dzenie-Dziekana-WPIA-US-nr-27-2021-Regulamin-s%CC%81wiadczenia-pomocy.pdf
https://klinikaprawa.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarza%CC%A8dzenie-Dziekana-WPIA-US-nr-27-2021-Regulamin-s%CC%81wiadczenia-pomocy.pdf


ustawie z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 

2171). 

Odpowiedź na pytanie nr 286 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 287 

Prosimy o informacje ile imprez nie podlegających pod obowiązek ubezpieczenia i jakich 

organizuje Zamawiający w  ciągu roku? 

Odpowiedź na pytanie nr 287 

Zamawiający informuje, że z uwagi na niepewną sytuacją związaną z pandemią 

koronawirusa, Zamawiający nie przedstawi wykazu imprez, które mają być objęte 

ochroną ubezpieczeniową. 

 

Pytanie nr 288 

Prosimy o bezwzględne usunięcie następującego zapisu: 

Ochroną objęta jest również odpowiedzialność administracyjno-prawna wynikająca z 

decyzji organów nadzoru środowiskowego, które mogą nakazać przeprowadzenie 

stosownych działań naprawczych w odniesieniu do środowiska. 

Odpowiedź na pytanie nr 288 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 289 

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla pkt 20 (szkody środowiskowe) w 

wysokości 10% nie mniej niż 3000PLN. 

Odpowiedź na pytanie nr 289 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 290 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia dla działalności 

związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 290 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 291 

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia winy umyślnej, w przypadku negatywnej 

odpowiedzi prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i 

wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 291 

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu i wprowadzenie limitu. 

 

Pytanie nr 292 

Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane 

przeniesieniem choroby Creutzfelda-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych, WZW, 

gronkowca złocistego oraz HIV i COVID-19. 

Odpowiedź na pytanie 292 



Zamawiający wyjaśnia, iż nie oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej za 

szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfelda-Jacoba lub innych 

encefalopatii gąbczastych, WZW, gronkowca złocistego. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia – Dział I, Rozdział 

1, pkt. 18 – zakres ubezpieczenia powinien obejmować: Odpowiedzialność cywilną za 

szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, z włączeniem HIV, 

WZW i gronkowiec złocisty oraz SARS2 Covid19. Zamawiający informuje, iż odpowiednie 

postanowienia SWZ zostaną w tym zakresie zmodyfikowane. 

 

Pytanie nr 293 

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich 

placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, 

obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-

CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie? 

Odpowiedź na pytanie nr 293 

Zamawiający informuje, iż w czasie pandemii Covid-19 nie dokonał zmiany 

dotychczasowego charakteru swoich placówek podległych na szpital zakaźny, 

jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób 

podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19. 

 

Pytanie nr 294 

Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/ opieką 

ubezpieczonego: 

-został zakażony SARS-CoV -2? 

-zachorował na Covid-19? 

-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub 

chorych na Covid-19? 

Odpowiedź na pytanie nr 294 

Zamawiający informuje, iż w okresie wzmożonej pandemii kilku pracowników 

Uniwersytetu Szczecińskiego było zakażonych SARS-CoV-2 lub zachorowało na Covid-19 

lub przebywało w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub 

zachorowanie na Covid-19. Władze Uczelni wdrożyły wszelkie działania mające na celu 

zminimalizowanie zagrożenia zakażenia SARS-CoV-2 prowadzącego do zachorowania na 

Covid-19, w tym m.in. wprowadziły pracę zmianową, pracę zdalną, wprowadziły 

obowiązek stosowania płynów do dezynfekcji, noszenie maseczek, zachowania dystansu, 

itp.  

 

Pytanie nr 295 

Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego 

SARS-CoV -2Covid-19? 

Odpowiedź na pytanie nr 295 

Zamawiający informuje, iż w okresie wzmożonej pandemii kilku pracowników 

Wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego było zakażonych SARS-CoV-2 lub zachorowało 

na Covid-19 lub przebywało w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie 

SARS-CoV-2 lub zachorowanie na Covid-19. Władze Uczelni wdrożyły wszelkie działania 

mające na celu zminimalizowanie zagrożenia zakażenia SARS-CoV-2 prowadzącego do 



zachorowania na Covid-19, w tym m.in. wprowadziły pracę zmianową, pracę zdalną, 

wprowadziły obowiązek stosowania płynów do dezynfekcji, noszenie maseczek, 

zachowania dystansu, itp.  

 

Pytanie nr 296 

Jakie Zamawiający podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania zakażeniom wśród 

pracowników? 

Odpowiedź na pytanie nr 296 

Zamawiający informuje, że podjął wszelkie kroki zapobiegawcze zgodne z 

Rozporządzeniami wydanymi przez Ministra Zdrowia w sprawie wdrożenia kolejnych 

środków zapobiegającym dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i 

wzrostu zakażeń, a także stosuje wszelkie zalecenia sanitarno-epidemiologiczne, w tym 

wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 

Pytanie nr 297 

Czy Zamawiający przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarno-

Epidemiologiczne oraz Ministerstwo Zdrowia? 

Odpowiedź na pytanie nr 297 

Zamawiający informuje, że podjął wszelkie kroki zapobiegawcze zgodne z 

Rozporządzeniami wydanymi przez Ministra Zdrowia w sprawie wdrożenia kolejnych 

środków zapobiegającym dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i 

wzrostu zakażeń, a także stosuje wszelkie zalecenia sanitarno-epidemiologiczne, w tym 

wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 

Pytanie nr 298 

Czy Zamawiający opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia 

zakażeń? 

Odpowiedź na pytanie nr 298 

Zamawiający informuje, że podjął wszelkie kroki zapobiegawcze zgodne z 

Rozporządzeniami wydanymi przez Ministra Zdrowia w sprawie wdrożenia kolejnych 

środków zapobiegającym dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i 

wzrostu zakażeń, a także stosuje wszelkie zalecenia sanitarno-epidemiologiczne, w tym 

wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 

Pytanie nr 299 

Czy względem Zamawiającego od rozpoczęcia pandemii zgłaszano jakiekolwiek 

roszczenia związane z zakażenia SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) 

niezależnie od tego czy miały one pokrycie w ubezpieczeniu? Jeśli tak prosimy podać 

informacje o liczbie roszczeń, jaką miały wartość i jakim rezultatem zakończono 

postepowanie. 

Odpowiedź na pytanie nr 299 

Zamawiający informuje, że od dnia rozpoczęcia pandemii nie zgłoszono do 

Zamawiającego żadnego roszczenia związanego z zakażeniem SARS-CoV-2. 

 

Pytanie nr 300 

Wnioskujemy o zmianę treści z : 



W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 

1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego 

w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, 

chociażby okazały się bezskuteczne; 

na 

2) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego 

po zajściu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia 

jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; 

Odpowiedź na pytanie nr 300 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

 

Pytania dot. Działu II – Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 

Pytanie nr 301 

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób 

przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej w szczególności: 

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

zm.);  

b) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690                z późn. zm.); 

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 

Odpowiedź na pytanie nr 301 

Zamawiający potwierdza, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest 

zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności: 

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej; 

b) rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów. 

 

Pytanie nr 302 

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w 

środowisku pracy, w szczególności zapisane w: 

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)? 

Odpowiedź na pytanie nr 302 

Zamawiający potwierdza, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie 

w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 

2010 r. Nr 138 poz. 931). 



 

Pytanie nr 303 

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 

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

Budowlane? 

Odpowiedź na pytanie nr 303 

Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – tekst jednolity 

ustawy Prawo Budowlane. 

 

Pytanie nr 304 

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 

przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, 

wykonywanym przez uprawnione podmioty?  

Odpowiedź na pytanie nr 304 
Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje 
techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub 
dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. 

 

Pytanie nr 305 

Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących 

ich użytkowanie? 

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu 

budowlanego oraz jego otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 

c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) instalacji gazowej; 

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 

f) instalacji gazów medycznych; 

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

h) instalacji ciśnieniowych; 

i) urządzeń dźwigowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 305 

Zamawiający informuje, iż w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono 

zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów budowlanych. 

 

Pytanie nr 306 

Czy Zamawiający ma zamiar w latach 2022-2025 dokonywać remontów, modernizacji 

poszczególnych obiektów? Jeśli tak, to proszę podać których? 

Odpowiedź na pytanie nr 306 

Zamawiający informuje, iż przewiduje nowe inwestycje na lata 2022-2025, jednakże w 

chwili obecnej nie jest w stanie wskazać zamkniętego katalogu inwestycji, które planuje 

się zrealizować. Dodatkowe informacje dotyczące zaplanowanych inwestycji dostępne są 

w planie zamówień publicznych dostępnym na stronie internetowej:  



https://zp.univ.szczecin.pl/?q=planowane 

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/4813 

 

Pytanie nr 307 

Prosimy o podanie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

poszczególnych obiektów. 

Odpowiedź na pytanie nr 307 

Zamawiający informuje, iż Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego prowadzone i 

aktualizowane są – zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów – co najmniej raz na 2 lata, a także po ewentualnych 

zmianach sposobu użytkowania obiektu lub innych zmianach mających wpływ na zmianę 

warunków ochrony przeciwpożarowej. 

 

Pytanie nr 308 

Wnioskujemy o podanie wartości / przedmiotu prac w zakresie wykonania największych 

modernizacji / remontów za lata 2018 – 2021. 

Odpowiedź na pytanie nr 308 

Zamawiający informuje, że Uniwersytet Szczeciński w latach 2018-2021 wykonał prace 
remontowe na łączną kwotę 12 835 852,83 zł, w tym: 
- budynki przy ul. Mickiewicza 64, 66 – 4 855 632,59 zł, 
- budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 74 – 1 600 177,46 zł, 
- budynek przy ul. Kordeckiego 15 – 1 250 438,32 zł, 
- budynki przy ul. Felczaka 3cd – 951 591,24 zł, 
- budynek przy ul. Wąskiej 13 – 1 150 814,18 zł, 
- budynek nr 7 przy al. Piastów 40b – 385 846,67 zł, 
- budynek przy ul. Wielkopolskiej 15 – 164 508,33 zł, 
- budynek przy ul. Tarczyńskiego 1, 1a – 153 750 zł, 
- budynek w Pobierowie przy ul. Grunwaldzkiej – 331 163,12 zł. 
Informacja obejmuje prace remontowe powyżej 150 000 zł. 
 

Pytanie nr 309 

Wnioskujemy o podanie wartości / przedmiotu prac w zakresie planowanych inwestycji 

/ remontów na lata 2022 – 2025. 

Jaki jest fundusz remontowy na rok 2022. 

Odpowiedź na pytanie nr 309 

Zamawiający informuje, iż przewiduje nowe inwestycje na lata 2022-2025, jednakże w 

chwili obecnej nie jest w stanie wskazać zamkniętego katalogu inwestycji, które planuje 

się zrealizować. Dodatkowe informacje dotyczące zaplanowanych inwestycji dostępne są 

w planie zamówień publicznych dostępnym na stronie internetowej:  

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=planowane 

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/4813 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Uniwersytet Szczeciński w latach 2022-2025 
planuje inwestycje na kwotę około 68 000 000 zł. Przewidywany fundusz remontowy 
uczelni na 2022 r. wynosi 2 700 000 zł netto (3 321 000 zł razem z VAT). 
 

Pytanie nr 310 

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=planowane
https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/4813
https://zp.univ.szczecin.pl/?q=planowane
https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/4813


Czy mamy obiekty wyłączone z eksploatacji czasowo lub na stałe, lub obiekty 

przeznaczone do rozbiórki. 

Jeśli – Tak wnioskujemy o dane do oceny ryzyka – lokalizacje, suma ubezpieczenia, stan 

techniczny, przyczyna.  

Oraz o wprowadzenie poniższej klauzuli Wykonawcy: 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 

uzgodniły, że budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji są objęte ochroną 

ubezpieczeniową w zakresie przewidzianym umową ubezpieczenia, jednak po d 

warunkiem, że Ubezpieczający:  

• zapewni regularny dozór tychże obiektów w okresach nie rzadszych niż 7 dni;  

• prowadzi i będzie uzupełniał na bieżąco książki obiektów budowlanych;  

• podejmie działania zmierzające do ich zachowania w należytym stanie technicznym 

(regularna konserwacja i przeglądy budynków/obiektów i ich instalacji, wykonywanie 

remontów i napraw bieżących);  

• zapewni sprawność instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.  

• ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji, z 

przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 310 

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem A do SWZ do ubezpieczenia zostały 

zgłoszone budynki czasowo wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do remontu, 

sprzedaży lub modernizacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do 

ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki oraz obiektów wyłączonych z 

eksploatacji o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej 

kontroli obiektu.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu 

zamówienia, Część I, Dział II, Rozdział 2, ust. 5: „W ramach ustalonych w umowie sum 

ubezpieczenia, Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość przemieszczania mienia pomiędzy 

zgłoszonymi do ubezpieczenia lokalizacjami oraz nowymi lokalizacjami powstałymi w 

trakcie trwania umowy ubezpieczenia, spełniającymi wymogi dotyczące zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikające z obowiązujących przepisów 

prawa. W związku z tym objęte ochroną jest mienie także podczas składowania 

tymczasowego oraz obiekty czasowo wyłączone z eksploatacji.” 

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru 

Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały 

w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz 

OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w 

przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. 

postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku 

wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz 

postanowień niezgodnych z zapisami SWZ. 

 

Pytanie nr 311 

Wnioskujemy o ubezpieczenie obiektów wyłączonych z eksploatacji w wartości 

rzeczywistej i wprowadzenie fr. red. – 10 % wartości szkody m.in. 5 000,- PLN. 



Odpowiedź na pytanie nr 311 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do 

ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki oraz obiektów wyłączonych z 

eksploatacji o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej 

kontroli obiektu.  

 

Pytanie nr 312 

W przypadku zamknięcia uczelni w wyniku lockdawnu jak to miało miejsce w 2020rr. 

wnioskujemy o potwierdzenia iż w związku z ograniczeniem prowadzenia działalność 

edukacyjnej na skutek zarządzeń władz publicznych jak to miało miejsce w 2020r. 

Zamawiający wdrożył niniejsze praktyki / wdrożył inne działania (wtedy prośba o opis). 

Media/instalacje użytkowe: 

1. W miarę możliwości odłączyć wszystkie instalacje zasilania w media w głównych 

punktach przyłączeniowych. Jednocześnie należy zapewnić nieprzerwalność zasilania w 

media układów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego m.in. systemy 

detekcji pożaru/gazu, systemy gaśnicze. 

2. Należy zapewnić, aby sygnały alarmowe z systemów bezpieczeństwa (m.in. systemy 

detekcji, systemy gaśnicze) były wyprowadzone do pomieszczeń gdzie znajduje się stała 

obsługa. W przypadku zakładów bez ochrony/fizycznych dyżurów pracowników należy 

zapewnić transmisję sygnału alarmowego do zewnętrznej firmy monitoringowej lub 

zapewnienie automatycznego powiadomienia osób decyzyjnych w zakładzie (np. system 

powiadomień sms). 

3. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe odłączenie instalacji w danym 

obszarze należy zwiększyć częstotliwości kontroli wyłączonych obszarów przez 

pracowników ochrony/bądź wskazanego pracownika – nie rzadziej niż raz na godzinę. 

W przypadku pomieszczeń z instalacją gazową, jeżeli nie są wyposażone w system 

detekcji gazu, pracownika wykonującego kontrolę należy wyposażyć w przenośny 

detektor gazu i zobligować do dodatkowych działań kontrolnych w tym zakresie. 

4. Instalacja wodociągowa, tam gdzie to możliwe opróżnienie jej z czynnika 

roboczego. Jednocześnie regularne wizualne kontrole szczelności instalacji w 

pomieszczeniach, gdzie występują rury i zawory wodne. 

Odpowiedź na pytanie nr 312 

Zamawiający informuje, iż w przypadku zamknięcia uczelni w wyniku lockdawnu jak to 

miało miejsce w 2020r., w związku z ograniczeniem prowadzenia działalność edukacyjnej 

na skutek zarządzeń władz publicznych, Zamawiający wdrożył wszelkie niezbędne 

praktyki i działania związane z zachowaniem bezpieczeństwa administrowanych 

obiektów. Zamawiający przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Instrukcje Bezpieczeństwa 

Pożarowego prowadzone i aktualizowane są – zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – co najmniej raz 

na 2 lata, a także po ewentualnych zmianach sposobu użytkowania obiektu lub innych 

zmianach mających wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 

 

 

Pytanie nr 313 



Prosimy o potwierdzenie, iż w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły 

szkody powodziowe / czy podtopienia od 1997r (włącznie). Jeśli takie zdarzenia jednak 

wystąpiły prosimy o wskazanie lokalizacji jakich dotyczyły z podaniem wartości szkody 

/ roszczeń (nawet w przypadku odmowy ze strony TU). 

Odpowiedź na pytanie nr 313 

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 25 lat nie dochodziło do powodzi we 

wskazanych do ubezpieczenia lokalizacjach.  

 

Pytanie nr 314 

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie 

mają ogólne warunki Wykonawcy, UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH 

ZDARZEŃ LOSOWYCH którego oferta zostanie wybrana w tym zawarte tam wyłączenia i 

inne postanowienia za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost włączył do zakresu 

ubezpieczeniowego opisanego w SWZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 314 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z 

wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 315 

Wnioskujemy o wskazanie różnic w aktualnym SIWZ/ OPZ do aktualnie obowiązującego. 

Odpowiedź na pytanie nr 315 

Zamawiający informuje, że podmioty zgłoszone do ubezpieczenia były w ostatnich 3 

latach ubezpieczone w zakresie ryzyk wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia 

poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz poszczególne limity 

zostały ustalone indywidualnie na okres: 01.02.2019 – 31.01.2022 oraz na okres 

01.02.2022 – 31.01.2025. Wśród pozostałych różnic dotyczących przedmiotów 

ubezpieczenia wskazać należy różnice wynikające ze zwiększenia bądź zmniejszenia 

wartości majątku z powodu zakupu, modernizacji, sprzedaży, przekazania lub likwidacji 

mienia. Informacje o poprzednim zakresie ubezpieczenia, przedmiotach ubezpieczenia 

oraz franszyzach mających zastosowanie do ubezpieczenia w okresie od 01.02.2019 do 

31.01.2022 znajdują się w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie: 

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/3700 

 

 

Pytanie nr 316 



Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w SIWZ/OPZ jest mowa o limitach 

odpowiedzialności to są to limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia. Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o 

kosztach lub wydatkach, nakładach to są to koszty lub wydatki, nakłady uzasadnione i 

udokumentowane. 

Odpowiedź na pytanie nr 316 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie  nr 317 

Wnioskujemy o wprowadzenie definicji wypadku ubezpieczeniowego:  

Niezależne od woli ubezpieczonego określone w SIWZ/OPZ zdarzenie przyszłe i 

niepewne o charakterze nagłym, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda objęta 

zakresem ubezpieczenia. Zastosowanie będą miały wyłączenia z OWU Wykonawcy, które 

nie zostały wprost włączone do SWZ/OPZ i zaakceptowane przez Wykonawcę. 

Odpowiedź na pytanie 317 

Zamawiający potwierdza, iż pod pojęciem wypadku ubezpieczeniowego należy rozumieć 

niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, 

w wyniku którego powstała szkoda objęta zakresem ubezpieczenia. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z 

wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Dodatkowo Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 318 

Wnioskujemy o wprowadzenia limitu dla zalania wskutek nieszczelności dachów, rynien, 

szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej jeśli będzie to spowodowane złym stanem 

technicznym powyższych elementów obiektów budowalnych. Limit odpowiedzialności – 

200 000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 318 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. Jednocześnie Zamawiający 
potwierdza, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla szkód powstałych wskutek 
nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej w wyniku złego 
stanu technicznego poszczególnych elementów, z zastrzeżeniem, iż zły stan techniczny 
potwierdzony będzie wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. 
 

Pytanie nr 319 

Wnioskujemy o wyjaśnienie jakie rodzaju przedmiot ubezpieczenia ma być objęty 

ochroną w zakresie ,,uderzenia jednostką pływająca w ubezpieczony przedmiot” ?  

Czy przedmiotem mają być obiekty hydrologiczne np. mola, pomosty, nabrzeża itp. ?  



Jeśli tak prosimy o przesłanie ich wykazu z podaniem lokalizacji / sumy ubezpieczenia / 

wieku / stanu technicznego.  

Czy są zgłaszane obiekty poza morską linią brzegową tzw. Ryzyka offshore ? 

Odpowiedź na pytanie nr 319 

Zamawiający informuje, że w tej chwili nie wykazuje do ubezpieczenia przedmiotów, 

które mogłyby zostać uszkodzone poprzez uderzenie jednostki pływającej w 

ubezpieczony przedmiot. Nie można jednak takiej sytuacji wykluczyć w przyszłości.  

 

Pytanie nr 320 

Wnioskujemy o wprowadzenie wspólnego limitu dla szkód przepięciowych związanych z 

wyładowaniami (pkt. 3) jak i nie związanych z wyładowaniami ( pkt. 4) - 5 000 000,- PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź  na pytanie nr 320 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 321 

Wnioskujemy o potwierdzenie iż zapis w pkt. 6 (szkody powstałe w związku z 

prowadzeniem drobnych prac budowlano-montażowych)dotyczy drobnych prac 

zimnych i remontowo budowlanych pod warunkiem, ze 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; 

Odpowiedź na pytanie 321 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 322 

Wnioskujemy o podanie danych do oceny ryzyka i  jego wyceny dotyczących szkód 

powstałych w wyniku zalania wskutek przedostania się wód gruntowych (pkt. 9) tj.: 

Czy kiedykolwiek Zamawiający odnotowałem takie szkody ?  

Jeśli tak w jakiej lokalizacji jaka była wartości roszczenia / odszkodowania.  

Jakie działania prewencyjne podjęto po szkodach, czy były możliwe ?  

Wnioskujemy o zmniejszenie limitu do 500 000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia i wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10 % min. 1 000,- 

PLN. 

Odpowiedź na pytanie nr 322 

Zamawiający informuje, że dotychczas nie odnotowano w zgłoszonych do ubezpieczenia 

lokalizacjach szkód powstałych w wyniku zalania wskutek przedostania się wód 

gruntowych. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu i 

wprowadzenie franszyzy.  

 

Pytanie nr 323 

Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli katastrofy budowlanej limitu 

odpowiedzialności 20 % sumy ubezpieczenia mienia w danej lokalizacji nie więcej niż 10 

000 000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 323 



Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 324 

Wnioskujemy o wykreślenie następującego zapisu (pkt. 16) tj. szkody spowodowane 

zawilgoceniem – dotyczy książek, materiałów nutowych i dokumentów kartograficznych. 

W przypadku braku zgody wnioskujemy o podanie definicji i przykładu za jakie szkody 

ma odpowiadać Wykonawca? 

Jako następstwa zalania? zdarzenia nagłego – awaryjnego, czy zdarzeń powstałych w 

wyniku systematycznego zawilgacania pomieszczeń w wyniku nieszczelności, złego stanu 

technicznego itp. 

Prosimy o podanie w jaki sposób są monitorowane pomieszczenia, gdzie 

przechowywyany jest przedmiot ubezpieczenia w postaci książek, materiałów nutowych 

i dokumentów kartograficznych; 

Czy wszystkie pomieszczenie, gdzie są przechowywyane powyższe kategorie mienia są 

objęte monitoringiem ? – prosimy o opis ?  

Jak często jest wykonywany przegląd systemów ?d  

Odpowiedź na pytanie nr 324 

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ochrony. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że ochroną objęte powinny być szkody spowodowane 

zawilgoceniem, powstałe w sposób nagły, niezamierzony i niezależny od woli 

Zamawiającego 

Zamawiający informuje, iż stosuje możliwe działania profilaktyczne związane z ochroną 

całego księgozbioru, na bieżąco monitoruje warunki klimatyczne w magazynach zbiorów, 

regularnie oczyszcza się zbiory, wymienia opakowania ochronne lub wprowadza 

nowoczesne opakowania dla zbiorów, które tego wymagają. Kompleksowe działania 

realizowane są przy pomocy specjalistycznego sprzętu i aparatury. Badania służą również 

rozpoznawaniu i charakteryzowaniu czynników powodujących niszczenie i degradację 

materiałów bibliotecznych. Do profilaktyki stosowanej w Bibliotece Głównej należy 

w szczególności zapewnienie obiektom: optymalnego mikroklimatu, utrzymywanie 

stabilnej temperatury i wilgotności względnej powietrza, a dla kolekcji nietypowych 

zgodnie z wytycznymi PN-ISO 11799, właściwy sposób przechowywania (m.in. 

bezpieczne warunki przechowywania zbiorów: lokalizacja magazynów, sposób 

rozmieszczenia i kształt mebli, opakowania ochronne, maksymalne ograniczanie 

zarówno świata dziennego jak i sztucznego, eliminowanie promieniowania UV i IR), 

kontrolowanie czystości w magazynach, inwentaryzacja zbiorów, itp. 

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie pomieszczenie, gdzie są przechowywane zbiory 
objęte są monitoringiem. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane 
oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom 
okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez 
uprawnione podmioty. 

 

Pytanie nr 325 

Wnioskujemy o wyjaśnienie co będzie szkodą zgodnie z definicją SWZ/OPZ – Rozdział 1 

– Przedmiot ubezpieczenia tj. nagłe i niespodziewane zdarzenie losowe ?  

Czy ma to być tylko następstwo zdarzeń losowych za które odpowiada Wykonawca np. 

wycieku pary wody lub innej cieczy ? 



Odpowiedź na pytanie nr 325 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty 

Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz postanowień 

niezgodnych z zapisami SWZ  

 

Pytanie nr 326 

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu rocznego dla klauzuli automatycznego pokrycia do 

10 000 000PLN. 

Odpowiedź na pytanie nr 326 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 

w latach 2022 – 2025 planuje zakończenie inwestycji w tym budowlanych, których 

wartość przekracza 10.000.000,00 PLN.  

 

Pytanie nr 327 

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu rocznego dla klauzuli miejsca ubezpieczenia w 

wysokości 5 000 000PLN oraz uzupełnienia definicji przez dopisanie: 

- ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie w 

transporcie, oraz mienie stanowiące przedmiot prac remontowo-budowlanych; 

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

do wiadomości Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia przyjęcia ich do użytku przez 

ubezpieczonego, 

- 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. 

 

Wnioskujemy o potwierdzenie, iż dotyczy to lokalizacji na terenie RP w zakresie 

nieruchomości, wyposażenie, maszyn i urządzeń sprzętu elektronicznego stacjonarnego. 

Odpowiedź na pytanie nr 327 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody 

na wprowadzenie limitu oraz pozostałe powyżej wskazane postanowienia. Zamawiający 

potwierdza, iż klauzula miejsca ubezpieczenia dotyczy lokalizacji na terenie RP. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru 

Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały 

w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz 

OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w 

przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. 



postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 328 

Wnioskujemy o wykreślenie w klauzuli ograniczenia zasady proporcji (pkt. 22)  zapisu iż 

: ,,,w przypadku szkody w budynkach i budowlach zasada proporcji nie ma 

zastosowania;…’’ 

Wnioskujemy o potwierdzenie iż zasada proporcji będzie miała zastosowanie również w 

odniesieniu do budynków i budowli lub Zamawiający dokona zgłoszenia do 

ubezpieczenia na bazie wartości księgowej brutto.  

Zgodnie z zał. A – wykaz budynków i budowli i przyjęto cenę 3 000,- PLN na m2 dla 

wartości odtworzeniowej.  

Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiający weryfikował, iż ma możliwości 

odtworzenie obiektów budowlanych, po szkodzie przy uwzględnieniu przyjętej wartości 

za m2 – j.w? 

Odpowiedź na pytanie nr 328 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu iż „w przypadku szkody w 

budynkach i budowlach zasada proporcji nie ma zastosowania”. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że według wiedzy Zamawiającego przyjęta stawka odtworzenia 

1 m2 budynków i budowli będzie wystarczająca do odtworzenia budynku do stanu sprzed 

szkody.  

 

Pytanie nr 329 

Wnioskujemy o podanie kogo Zamawiający ma na myśli w kontekście Reprezentantów 

Ubezpieczającego /Ubezpieczonego i wskazanie tych funkcji. 

Odpowiedź na pytanie nr 329 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia - 

Część I, Dział I, Rozdział 1, pkt. 22 zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność 

cywilną za szkody wyrządzone umyślnie, z wyjątkiem działania osób reprezentujących 

Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby, które zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa uprawnione są do zarządzania 

ubezpieczonym podmiotem, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten 

podmiot. 

 

Pytanie nr 330 

Wnioskujemy o potwierdzenie iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia 

napowietrznych linii przesyłowych / światłowodowych poza miejscem ubezpieczenia. 

Jeśli zgłasza to wnioskujemy o podanie ich wartości i lokalizacji oraz wprowadzenie 

zapisu, iż odpowiedzialność Wykonawcy za przedmiotową infrastrukturę będzie nie 

większa niż do odległość - 500 metrów od miejsca ubezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 330 

Zamawiający potwierdza, iż nie zgłasza do ubezpieczenia napowietrznych linii 

przesyłowych / światłowodowych poza miejscem ubezpieczenia.  

 

Pytanie nr 331 



Wnioskujemy o zmianę systemu ubezpieczenia w przedmiocie ubezpieczenia: obrazy, 

prace fotograficzne, grafiki oraz inne prace artystyczne  na sumy stałe i udostępnienie 

wykazu prac wraz z wycenami.  

W przypadku braku zgody wnioskujemy o obniżenie limitu do 50 000PLN 

Odpowiedź na pytanie nr 331 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę systemu ubezpieczenia lub obniżenie limitu 

odpowiedzialności.  

 

Pytanie nr 332 

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od ognia i 

innych zdarzeń losowych w wysokości 2 000PLN,a dla ryzyka deszczu nawalnego , 

powodzi 10 % wartości szkody m.in. 2 000PLN. 

Odpowiedź na pytanie nr 332 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.  

 

Pytanie nr 333 

Wnioskujemy  o usunięcie przedmiotowego zapisu:                                            

„Ubezpieczyciel akceptuje rodzaj i charakter mienia stanowiącego przedmiot 

ubezpieczenia, w związku z tym nie mają zastosowania jakiekolwiek wyłączenia co do 

rodzaju ubezpieczanego mienia wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej 

jako „OWU”) – dotyczy wszystkich działów Opisu przedmiotu zamówienia.” 

i potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ/OPZ zastosowanie 

mają dane ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w tym zawarte 

tam wyłączenia i inne postanowienia za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost 

włączył do zakresu ubezpieczeniowego opisanego w SWZ/OPZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 333 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego postanowienia. Jednocześnie 

Zamawiający potwierdza wskazaną powyżej interpretację Wykonawcy. Zamawiający 

informuje, iż wprowadzając do Opisu przedmiotu zamówienia postanowienie o treści: 

„Ubezpieczyciel akceptuje rodzaj i charakter mienia stanowiącego przedmiot 

ubezpieczenia, w związku z tym nie mają zastosowania jakiekolwiek wyłączenia co do 

rodzaju ubezpieczanego mienia wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej 

jako „OWU”) – dotyczy wszystkich działów Opisu przedmiotu zamówienia” intencją 

Zamawiającego jest potwierdzenie przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej dla 

każdego mienia stanowiącego własność Zamawiającego, bez względu na rodzaj 

i charakter mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia. Dodatkowo Zamawiający 

wyjaśnia, że pozostałe wyłączenia odpowiedzialności wynikające z OWU Wykonawcy, 

będą miały zastosowanie zgodnie z postanowieniami §4 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego, stanowiącej załącznik nr 2a do SWZ. 

 

Pytania dot. Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz 

Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji. 

 

Zwracamy uwagę, iż Zamawiający nie wprowadził żądnych włączeń do SWZ/OPZ co nie 

jest standardem rynkowym nawet w przypadku ubezpieczenia mienia na ryzykach 

nazwanych, Wykonawca sygnalizuje, iż może mieć problem z pokryciem 



reasekuracyjnym i złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu jeśli nie będą miały 

zastosowania wyłączenia przedmiotowych Wykonawcy zawarte w jego wzorcach umów 

(OWU) w zakresie ubezpieczenia: 

 - mienia od wszystkich ryzyk 

- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, 

- maszyn od uszkodzeń,  

- ubezpieczenia jachtów, 

 

Pytanie nr 334 

Wnioskujemy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia nie jest następujące 

mienie: obiekty budowlane wraz ze znajdującym się w nich mieniem będące w trakcie 

robót budowlanych, w szczególności: budowy, przebudowy, montażu, remontu, rozruchu 

lub rozbiórki, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

Odpowiedź na pytanie nr 334 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 335 

Wnioskujemy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia nie jest następujące 

mienie: mienie inne niż obiekty budowlane będące w trakcie montażu, rozbiórki, 

demontażu, instalacji, rozruchu i testów. 

Odpowiedź na pytanie nr 335 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 336 

Wnioskujemy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia nie jest następujące 

mienie: budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki wraz z mieniem znajdującym się w 

nich, a także maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone do likwidacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 336 

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do 

rozbiórki oraz obiektów wyłączonych z eksploatacji o złym stanie technicznym 

potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. Dodatkowo 

Zamawiający informuje, że nie wykazuje do ubezpieczenia maszyn, urządzeń i 

wyposażenia przeznaczonego do likwidacji.  

 

Pytanie nr 337 

Wnioskujemy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia nie jest następujące 

mienie: programy komputerowe, chyba że stanowią środki obrotowe. 

Odpowiedź na pytanie nr 337 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 338 

Wnioskujemy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia nie jest następujące 

mienie: pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu, również z naczepami lub 

przyczepami, pojazdy szynowe, tabor kolejowy, statki powietrzne i wodne, z 

wyłączeniem:  

a) mienia stanowiącego środki obrotowe, mienia osób trzecich, 



b)niepodlegających rejestracji pojazdów mechanicznych i taboru kolejowego, używanych 

wyłącznie w określonym w umowie ubezpieczenia miejscu ubezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 338 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 339 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub 

ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania 

odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności, przy czym przez winę 

umyślną lub rażące niedbalstwo ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć winę umyślną lub rażące 

niedbalstwo: 

a) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców, 

b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków 

zarządu lub prokurentów, 

c) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub 

prokurentów, 

d) w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów, 

e) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu lub prokurentów, 

f) w spółkach cywilnych – wspólników, 

g) w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, fundacjach i stowarzyszeniach – 

członków zarządu; 

Odpowiedź na pytanie nr 339 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 340 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone 

umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony będący osobą fizyczną, w tym także osobą 

fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pozostaje we wspólnym gospodarstwie 

domowym; 

Odpowiedź na pytanie nr 340 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 341 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody będące 

następstwem: 

a) działań wojennych, wojny domowej, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, powstania 

zbrojnego, rewolucji, sabotażu, lokautu,  

b) działania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania 

jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, skażenia radioaktywnego, 

c) decyzji administracyjnej powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego 

rodzaju przejęcie ubezpieczonego mienia w wyniku decyzji władz RP, 

d) zanieczyszczenia lub skażenia środowiska naturalnego (gleby, powietrza, wody),  

e) aktów terroryzmu, strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych; 

Odpowiedź na pytanie nr 341 



Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 342 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody 

spowodowane eksplozją wywołaną przez ubezpieczonego w celach produkcyjnych, 

eksploatacyjnych, technologicznych, doświadczalnych lub rozbiórkowych oraz w 

silnikach spalinowych, gdy eksplozja związana jest z ich naturalną funkcją lub gdy 

eksplozja spowodowana została normalnym ciśnieniem zawartych w nich gazów; 

Odpowiedź na pytanie nr 342 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 343 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody elektryczne, 

spowodowane działaniem prądu elektrycznego, chyba że w ich następstwie powstał 

pożar; 

Odpowiedź na pytanie nr 343 

Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został 

szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru 

Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały 

w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz 

OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w 

przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. 

postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 344 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu, 

które jest nieużytkowane przez okres dłuższy niż 60 dni lub jeżeli działalność w miejscu 

ubezpieczenia została zawieszona na okres dłuższy niż 60 dni i wpisana do właściwego 

rejestru, chyba że fakt nieużytkowania mienia lub zawieszenia działalności został 

zgłoszony do Ubezpieczyciela i ubezpieczający lub ubezpieczony w uzgodnieniu z 

Ubezpieczycielem wprowadził dodatkowe środki zabezpieczenia mienia;  

Odpowiedź na pytanie nr 344 

Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został 

szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru 

Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały 

w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz 

OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w 

przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. 

postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 345 



Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody 

spowodowane osuwaniem ziemi lub zapadaniem ziemi, gdy są to szkody: 

a) w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze lub  

b) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi;  

Odpowiedź na pytanie nr 345 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 346 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody polegające na 

zniszczeniu lub uszkodzeniu upraw, drzew, krzewów, roślin lub zwierząt, chyba że 

stanowią one środki obrotowe i szkoda w nich została spowodowana przez zdarzenia 

losowe określone tj. ogień, osmalenie, uderzenie pioruna, eksplozji, upadku statku 

powietrznego, powodzi, wiatru, deszczu, gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia 

ziemi, osuwania ziemi, zapadania ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, 

dymu i sadzy, upadku drzew, budynków i budowli, pękania mrozowego, zalania lub w 

wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami;  

Odpowiedź na pytanie nr 346 

Zamawiający potwierdza.  

 

 

Pytanie nr 347 

 Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe 

wskutek gradu, naporu śniegu lub lodu, deszczu: 

a) spowodowane niekonserwowaniem lub nienależytym konserwowaniem dachu, ścian, 

okien lub innych elementów budynku, budowli lub lokalu, jeżeli obowiązek ich 

konserwacji należał do ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie 

miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego, 

b) spowodowane niezamknięciem lub niezabezpieczeniem otworów dachowych, 

okiennych, drzwiowych lub innych elementów budynku, jeżeli obowiązek ich zamknięcia 

lub zabezpieczenia należał do ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku 

nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;  

Odpowiedź na pytanie nr 347 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. 

 

 

Pytanie nr 348 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu 

przechowywanym, magazynowanym lub znajdującym się w trakcie sprzedaży na wolnym 



powietrzu, jeżeli jest to sprzeczne z przepisami prawa, zaleceniami producenta lub 

właściwością ubezpieczonego mienia, chyba że przechowywanie, magazynowanie lub 

sprzedaż na wolnym powietrzu, dokonywane niezgodnie z przepisami prawa, 

zaleceniami producenta lub właściwością przedmiotu ubezpieczenia, nie miało wpływu 

na powstanie lub zwiększenie szkody; 

Odpowiedź na pytanie nr 348 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 349 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody  powstałe 

podczas prowadzenia prób ciśnieniowych instalacji tryskaczowej, jak również 

wyrządzone przez wodę z nieoczyszczonych rynien dachowych, rur spustowych lub z 

niewłaściwie zabezpieczonym odpływem;  

Odpowiedź na pytanie nr 349 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 350 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe 

wskutek działania wód podziemnych, chyba że jest ono skutkiem powodzi i zakres 

ubezpieczenia obejmuje powódź; 

Odpowiedź na pytanie nr 350 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 351 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe 

wskutek systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności 

przewodów, zbiorników, urządzeń wodociągowych, instalacji centralnego ogrzewania 

lub instalacji wodno-kanalizacyjnych, pocenia się rur, tworzenia się grzyba; 

Odpowiedź na pytanie nr 351 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 352 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe 

wskutek zalania mienia od podłoża w pomieszczeniach składowych usytuowanych 

poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą; 

Odpowiedź na pytanie nr 352 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 353 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w 

środkach obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też 

z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej; 

Odpowiedź na pytanie nr 353 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 354 



Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody polegające na 

utracie, zniszczeniu albo uszkodzeniu mienia pochodzącego z kradzieży lub nabytego w 

wyniku przestępstwa; 

Odpowiedź na pytanie nr 354 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 355 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w budynkach, 

budowlach i lokalach wraz z mieniem znajdującym się w nich, będące następstwem 

prowadzenia w tych obiektach drobnych prac remontowo-budowlanych, z zastrzeżeniem 

drobnych prac remontowo-budowlanych; 

Odpowiedź na pytanie nr 355 

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia 

Dział II i Dział III, w ramach ubezpieczenia pokryte są szkody powstałe w związku z 

prowadzeniem drobnych prac budowlano-montażowych na zlecenie Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia, w zakresie określonym w umowie 

ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 

1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 

będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 

Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 

przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 

z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 356 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w 

urządzeniach i instalacjach do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło 

lub energię elektryczną to jest: w kolektorach słonecznych (solarach), panelach 

fotowoltaicznych, farmach fotowoltaicznych, także w przypadku, gdy stanowią integralną 

część budynków lub budowli, chyba że szkoda powstała w następstwie zdarzeń losowych 

określonych tj. ogień, osmalenie, uderzenie pioruna, eksplozji, upadku statku 

powietrznego, powodzi, wiatru, deszczu, gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia 

ziemi, osuwania ziemi, zapadania ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, 

dymu i sadzy, upadku drzew, budynków i budowli, pękania mrozowego, zalania lub w 

wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami; 

Odpowiedź na pytanie nr 356 
Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający informuje, iż wykazuje do ubezpieczenia 
baterie słoneczne zainstalowane na budynku przy ul. Felczaka 3c w Szczecinie nie są 
obecnie używane, zostały zamontowane w ramach realizacji projektu do podgrzewania 
wody w akwarium. Wartość instalacji wynosi … PLN.  
 

 

Pytanie nr 357 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe 

wskutek zanieczyszczenia lub wchłonięcia przez ubezpieczone mienie rozpylonej lub 

rozlanej substancji przez osobę trzecią, powodującej zniszczenie, uszkodzenie lub utratę 



właściwości ubezpieczonego mienia powodującą niemożność korzystania zgodnie z jego 

przeznaczeniem 

Odpowiedź  na pytanie nr 357 

Zamawiający potwierdza, przy czym Zamawiający wskazuje, iż zakres ubezpieczenia 

obejmuje ryzyko dewastacji. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie 

postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych 

ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru 

Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka 

ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami 

ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie 

rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 358 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody 

spowodowane przez wirusy komputerowe; 

Odpowiedź na pytanie nr 358 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 359 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na 

skutek działań hakerów lub innych osób trzecich, polegające na nieautoryzowanym 

dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne. 

Odpowiedź na pytanie nr 359 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 360 

Wnioskujemy o potwierdzenie iż odszkodowanie nie będzie uwzględniało wartości 

naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej lub pamiątkowej.  

Odpowiedź na pytanie nr 360 

Zamawiający nie potwierdza. W przypadku umownego przyjęcia obrazów, eksponatów, 

dzieł sztuki, prac fotograficznych oraz innych pracach artystycznych należących do osób 

trzecich wraz z ustaloną wartością artystyczną, kolekcjonerską, zabytkową, zakres 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinien obejmować wskazaną wartość. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wykazuje do ubezpieczenia ok. 200 

starodruków. Do najdroższych pozycji należą:  

1) Merani Matthaei: M.Z. Topographia Electoratus Brandenburgici, et Ducatus 

Pomeraniae, 1652r.  o wartości  700 PLN 

2) Lloyd Henry: Geschichte des siebenjahringen Krieges in Deutschlnad zwischen dem 

Konige..T.1, 1794r.  o wartości 666.67 PLN 

3) Lloyd Henry: Geschichte des siebenjahringen Krieges in Deutschlnad zwischen dem 

Konige..T.2, 1785r. o wartości 666.67 PLN 

4) Lloyd Henry: Geschichte des siebenjahringen Krieges in Deutschlnad zwischen dem 

Konige..T.3, 1795r. o wartości 666.67 PLN 

5) Lloyd Henry: Geschichte des siebenjahringen Krieges in Deutschlnad zwischen dem 

Konige..T.4, 1789r. o wartości 666.67 PLN 



6) Lloyd Henry: Geschichte des siebenjahringen Krieges in Deutschlnad zwischen dem 

Konige..T.5, 1794r. o wartości 666.67 PLN 

7) Lloyd Henry: Geschichte des siebenjahringen Krieges in Deutschlnad zwischen dem 

Konige..T.6, 1801r. o wartości 666.67 PLN 

Wykaz pozostałych starodruków może zostać przekazany na wniosek Wykonawcy po 

rozstrzygnięciu postępowania. Starodruki znajdują się w siedzibie Biblioteki Głównej 

Uniwersytetu Szczecińskiego.  

 

Pytanie nr 361 

Wnioskujemy o potwierdzenie iż odszkodowanie nie będzie uwzględniało zwiększonych 

kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do 

przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą. 

Odpowiedź na pytanie nr 361 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 362 

Wnioskujemy o potwierdzenie iż odszkodowanie nie będzie uwzględniało  kosztów 

modernizacji lub ulepszeń przedmiotu szkody. 

Odpowiedź na pytanie nr 362 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 363 

Wnioskujemy o potwierdzenie iż odszkodowanie nie będzie uwzględniało kosztów 

konserwacji przedmiotu szkody. 

Odpowiedź na pytanie nr 363 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 364 

Wnioskujemy o potwierdzenie iż odszkodowanie nie będzie uwzględniało kosztów 

poniesionych na usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację 

gruntów. 

Odpowiedź na pytanie nr 364 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 365 

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 

ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia w klauzuli uprzątnięcia pozostałości 

po szkodzie do wysokości 500 000PLN. 



Odpowiedź na pytanie nr 365 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności.  

 

Pytanie nr 366 

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 

ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia w dewastacji do wysokości 50 

000PLN, graffiti 20 000PLN. 

Odpowiedź na pytanie nr 366 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności.  

 

Pytanie nr 367 

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 

ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia dla klauzuli szkód mechanicznych do 

wysokości 200 000PLN. 

Odpowiedź na pytanie nr 367 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności.  

 

Pytanie nr 368 

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 

ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia dla klauzuli szkód elektrycznych do 

wysokości 200 000PLN. 

Odpowiedź na pytanie nr 368 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności.  

 

Pytanie nr 369 

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia ust. 9), tj. szkód spowodowanych 

przedostaniem się wód gruntowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 369 

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia.  

 

Pytanie nr 370 

W przypadku braku zgody na pytanie nr 369 prosimy o zmniejszenie limitu 

odpowiedzialności do wysokości 500 000PLN. 

Odpowiedź na pytanie nr 370 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności.  

 

Pytanie nr 371 

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od ognia i 

innych zdarzeń losowych w wysokości 2 000PLN. 

Odpowiedź na pytanie nr 371 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.  

 

Pytanie nr 372 

Wnioskujemy o wskazanie trzech lokalizacji z największą kumulacją majątku (obiekty 

budowlane + mienie ruchome zgłaszane zarówno w ramach AR jak i EEI) z podaniem 

szacowanej wartości majątku w tych lokalizacjach.  



Załączenie planu sytuacyjnego tychże kompleksów może być z Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego opracowanych na potrzeby ewakuacji, w przypadku ujawnienia zagrożenia 

dla życia i zdrowia osób przebywających na obiektach. 

Odpowiedź na pytanie nr 372 

Zamawiający informuje, iż lokalizacja o największej sumie ubezpieczenia budynku dla 

Części I zamówienia to lokalizacja budynku Service Inter Lab przy ul. Cukrowej 12 w 

Szczecinie o łącznej wartości 64.054.677,70 PLN. Drugą i trzecią w kolejności lokalizacją 

pod względem kumulacji majątku jest lokalizacja Domu Studenta nr 3 „Kordecki” przy ul. 

Kordeckiego 15 w Szczecinie (suma ubezpieczenia = 25.128.000,00 PLN) oraz budynek 

Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie (suma 

ubezpieczenia = 22.338.000,00 PLN). Szczegółowy opis lokalizacji znajduje się w 

załączniku A do SWZ. Wskazane sumy ubezpieczenia nie obejmują środków trwałych i 

pozostałego mienia zlokalizowanego w danej lokalizacji. 

 

Pytanie nr 373 

W przypadku wyboru oferty wnioskujemy o potwierdzenie, iż będzie możliwe dokonanie 

lustracji na gruncie w tych trzech najwyższych lokalizacjach w terminie do 120 dni licząc 

od początku ochrony ubezpieczenia (dla pierwszego roku polisy). 

Odpowiedź na pytanie nr 373 

Zamawiający potwierdza możliwość dokonania lustracji w trzech lokalizacjach z 

najwyższą sumą ubezpieczenia w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 374 

Wnioskujemy o przesłanie analogicznego jak dla budynków i budowli wykazy maszyn 

zgłaszanych w wartości odtworzeniowej na sumę 164 274 035,- PLN. Zamawiający ustalił 

dość dokładnie łączną sumę ubezpieczenia dokonując przeszacowania do wartości 

odtworzeniowej. 

Odpowiedź na pytanie nr 374 

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi z uwagi na nieprecyzyjnie zadane 

pytanie – w treści postanowień Opisu przedmiotu zamówienia brak odniesienia do 

ubezpieczenia maszyn na sumę ubezpieczenia równą 164.274.035,00 PLN wg wartości 

odtworzeniowej. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami 

Opisu przedmiotu zamówienia Część I, Dział VI, Rozdział I, maszyny i urządzenia zgodnie 

z załącznikiem B do SWZ ubezpieczone są na sumę ubezpieczenia 5.831.699,27 PLN wg 

wartości księgowej brutto.  

 

Pytanie nr 375 

Wnioskujemy o podanie jakie jest powód tak wysokiego limitu w klauzuli 

automatycznego pokrycia – 20 % łącznej sumy ubezpieczenia daje rocznie wzrost sumy o 

ok. 137 mln PLN x 3 lata = ok. 411 PLN 

Zamawiający planuje rozbudowę istniejących lokalizacji ? Jeśli tak to ile będzie wynosiło 

max. zaangażowanie Wykonawcy ? PML ?  

Jeśli ma to być nowa lokalizacja wnioskujemy również o jej wskazanie i podanie danych 

do oceny ryzyka zgodnie z rekomendacją PIU: 

https://piu.org.pl/wp-

content/uploads/2021/03/Rekomendacja_PIU_minimalne_wymogi_informacyjne.pdf 

https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/Rekomendacja_PIU_minimalne_wymogi_informacyjne.pdf
https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/Rekomendacja_PIU_minimalne_wymogi_informacyjne.pdf


Odpowiedź na pytanie nr 375 

Zamawiający informuje, iż przewiduje nowe inwestycje na lata 2022-2025, jednakże w 

chwili obecnej nie jest w stanie wskazać zamkniętego katalogu inwestycji, które planuje 

się zrealizować. Dodatkowe informacje dotyczące zaplanowanych inwestycji dostępne są 

w planie zamówień publicznych dostępnym na stronie internetowej:  

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=planowane 

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/4813 

 

Pytania dot. Działu III – Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz 

dewastacji 

 

Pytanie nr 376 

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli kradzieży elementów 

zewnętrznych budynków/ budowli do wysokości 50 000PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,  oraz możliwości zastosowania klauzuli o 

następujących treści: 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za 

zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje: 

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży zwykłej 

urządzenia zewnętrzne należące do ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub 

budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez ubezpieczonego; 

2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu 

przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec 

osoby bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 

3) urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich 

wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi; 

5)wysokość franszyzy redukcyjnej: 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN 

Odpowiedź na pytanie nr 376 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty 

Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz postanowień 

niezgodnych z zapisami SWZ 

 

Pytanie nr 377 

Wnioskujemy o wprowadzenie definicji Wykonawcy :  

kradzież z włamaniem – dokonanie albo usiłowanie zaboru cudzego mienia w celu 

przywłaszczenia:  

https://zp.univ.szczecin.pl/?q=planowane
https://zp.univ.szczecin.pl/?q=node/4813


a) z zamkniętego ubezpieczonego lokalu (w przypadku wartości pieniężnych także z 

zamkniętego urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych) albo środka 

transportu, po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub po 

otwarciu zabezpieczeń kluczem oryginalnym, podrobionym lub innym urządzeniem 

otwierającym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w 

wyniku rabunku, albo  

b) przez sprawcę, który ukrył się w lokalu lub środku transportu przed jego zamknięciem 

pozostawiając ślady stanowiące dowód ukrycia się. 

Odpowiedź na pytanie nr 377 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie definicji Wykonawcy. Zamawiający 

informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na 

podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do 

zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: 

postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla 

określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy 

warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do 

stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Definicja 

będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez 

postanowień niezgodnych z zapisami SWZ. 

 

Pytanie nr 378 

Wnioskujemy o wskazanie jakie zapisy prawa i w odniesieniu do jakiego przedmiotu 

ubezpieczenia ma na myśli Zamawiający wprowadzając zapis: 

,,…spełniających wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych (..) 

przeciwkradzieżowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa 

Odpowiedź na pytanie nr 378 

Zamawiający potwierdza, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest 

zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności: 

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej; 

b) rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów. 

 

Pytanie nr 379 

Wnioskujemy o potwierdzenie, iż w zakresie minimalnych wymogów dotyczących 

zabezpieczeń p. Kradzieżowych w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia będą miały 

zastosowanie OWU Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana ( jako obowiązujące 

wzorce umów). 

Odpowiedź na pytanie nr 379 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Zamawiający potwierdza, iż w 

sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jednocześnie 



Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy 

ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w 

odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz 

OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w 

przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. 

postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 380 

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli kradzieży zwykłej do 

wysokości 20 000PLN w każdym rocznym okresie rozliczeniowym. 

Odpowiedź na pytanie nr 380 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności.  

 

Pytanie nr 381 

Prosimy o obniżenie limitu dla dewastacji(wandalizmu) do wysokości 50 000PLN.  

Odpowiedź na pytanie nr 381 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności.  

 

Pytanie nr 382 

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000PLN w każdej 

szkodzie. 

Odpowiedź na pytanie nr 382 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.  

 

Pytanie nr 383 

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ/OPZ  

zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD 

KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, którego oferta zostanie wybrana w tym zawarte 

tam wyłączenia i inne postanowienia za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost 

włączył do zakresu ubezpieczeniowego opisanego w SWZ/OPZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 383 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru 

Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały 

w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz 

OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w 

przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. 

postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego.  

 

Pytanie dot. Działu IV – Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od 

stłuczenia 

Pytanie nr 384 



Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ/OPZ  

zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH 

PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH, którego oferta zostanie wybrana w tym zawarte tam 

wyłączenia i inne postanowienia za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost włączył 

do zakresu ubezpieczeniowego opisanego w SWZ/OPZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 384 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru 

Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały 

w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz 

OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w 

przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. 

postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego.  

 

Pytania dot. Działu V – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

Pytanie nr 385 

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli kradzieży zwykłej do 

wysokości 20 000PLN w każdym rocznym okresie rozliczeniowym. 

Odpowiedź na pytanie nr 385 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 386 

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód z tytułu zniszczenia, 

uszkodzenia lub utraty sprzętu elektronicznego zainstalowanego (wewnątrz i na 

zewnątrz) lub przewożonego w pojazdach do wysokości 50 000PLN oraz możliwości 

zastosowania klauzuli o następującej treści: 

KLAUZULA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO ZAMONTOWANEGO W POJAZDACH 

MECHANICZNYCH  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje:  

1) Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego o szkody 

powstałe w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym lub przewożonym w celach 

służbowych, zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu mechanicznego posiadającego 

sprawnie działający system alarmowy oraz trwałe zadaszenie lub wewnątrz przyczepy 

posiadającej trwałe, sztywne zadaszenie, z zastrzeżeniem pkt 2;  

2) Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie 

w wyniku kradzieży z włamaniem sprzętu z pojazdu mechanicznego albo sprzętu wraz z 

tym pojazdem pod warunkiem, że:  

a) pojazd mechaniczny został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie 

istniejące zamki i włączony został system alarmowy),  

b) kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00; ograniczeń 

czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na 

parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu;  



3) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w 

wysokości 10% min. 2 000PLN. 

Odpowiedź na pytanie nr 386 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty 

Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz postanowień 

niezgodnych z zapisami SWZ 

 

Pytanie nr 387 

Prosimy o wykreślenie w rozdziale 1 ust 2) słowa „lub jednostkach pływających”. 

Odpowiedź na pytanie nr 387 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 388 

W odniesieniu do zapisów rozdziału 1 ust. 3) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli 

o następującej treści: 

KLAUZULI UBEZPIECZENIA LAMP OD WSZYSTKICH RYZYK 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność 

Zakładu Ubezpieczeń za utratę lub uszko¬dzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie 

ryzyka na następują¬cych warunkach:  

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kra¬dzieży z 

włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości 

odtworzeniowej, tak samo jak za pozo¬stałe części ubezpieczonego przedmiotu,  

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej 

ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu 

wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 

1.  

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt 

b). 

Tabela nr 1 

 
 
a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)  

Zmniejszenie odszkodowania 
po okresie 
użytkowania 

miesięczny 
współczynnik 

 Lampy rentgenowskie (poza medycyną) 
 Lampy laserowe (poza medycyną) 

 
6 miesięcy 

 
5,5 % 

 Lampy rentgenowskie-anodowe  - w szpitalach, oddziałach 
radiologicznych,  

 Lampy laserowe (w medycynie), 

 
 
 

 
 
 



 Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) 
 Lampy analizujące (poza medycyną) 
 Tyratrony (w medycynie) 

 
12 miesięcy 
 

 
3,0 % 
 

 Lampy kineskopowe (poza medycyną) 
 Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 

 
18 miesięcy 

 
2,5 % 

 Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w 
medycynie ) 

 Inne lampy projektowe (w medycynie) 
 Lampy pamięciowe (poza medycyną) 
 Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 

 
 
24 miesiące 

 
 
2,0 % 

 Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) 
 Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) 
 Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) 
 Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

 
 
 
24 miesiące 

 
 
 
1,5 % 

 

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje 

okresy eksploatacji                        u poprzednich posiadaczy. 

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp 

płaskich  w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o 

stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem: 
P      x     100 
PG  x  X  x  Y 
gdzie: 

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem 

odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed 

wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia 

oparte są warunki gwarancji producenta. 

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący 

liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji, 

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez  

producenta dla lamp danego rodzaju: 

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta  

 współczynnik 1; 

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do 

zakończenia okresu gwarancji                     

 współczynnik 0,75; 

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta                        

 współczynnik 0,30: 

Y  =    współczynnik likwidacyjny 

a)  lampy rentgenowskie              współczynnik    2 

b)  lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie            współczynnik    3. 

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują 

indywidualne warunki udzielonej gwarancji. 

Odpowiedź na pytanie nr 388 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 



rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty 

Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz postanowień 

niezgodnych z zapisami SWZ 

 

Pytanie nr 389 

W odniesieniu do zapisów rozdziału 1 ust. 4) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli 

o następującej treści: 

KLAUZULA SPRZĘTU W OKRESIE TYMCZASOWEGO MAGAZYNOWANIA 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 

1) Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje 

odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego 

spełniającego łącznie następujące warunki: 

a) sprawnego technicznie i dopuszczonego do eksploatacji, który pozostaje czasowo nie 

użytkowany lub tymczasowo magazynowany                 w miejscu ubezpieczenia wskazanym 

w umowie ubezpieczenia, 

b) nowo zakupionego od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji, 

c) zgłoszonego do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2; 

2) sprzęt elektroniczny, o którym mowa w pkt 1, jest ubezpieczony pod warunkiem, że: 

a) jest magazynowany w pomieszczeniach do tego przystosowanych, 

b) termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy; za zgodą Ubezpieczyciela 

termin ten może zostać przedłużony na okres przekraczający 6 m-cy; 

3) ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania 

sprzętu do eksploatacji; 

4) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego 

sprzętu, z wyłączeniem szkód, za które odpowiada producent, dostawca lub podmiot 

dokonujący montażu; 

b) sprzęt magazynowany przeznaczony na cele handlowe, najem lub leasing. 

Odpowiedź na pytanie nr 389 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty 

Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz postanowień 

niezgodnych z zapisami SWZ 

 

Pytanie nr 390 



Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 2 000PLN dla sprzętu 

elektronicznego stacjonarnego i przenośnego. 

Odpowiedź na pytanie nr 390 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 391 

Prosimy o wprowadzenie osobnej franszyzy redukcyjnej dla kosztów odtworzenia 

danych i oprogramowania w wysokości: 5 % wartości szkody, nie mniej niż 3 000PLN.   

Odpowiedź na pytanie nr 391 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 392 

Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 

ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia w klauzuli uprzątnięcia pozostałości 

po szkodzie do wysokości 200 000PLN. 

Odpowiedź na pytanie nr 392 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia 

Część I, Dział V, Rozdział 1 w ramach ubezpieczenia pokryte są koszty uprzątnięcia 

pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do 

użytku z limitem odpowiedzialności do 20% wartości szkody ponad sumę ubezpieczenia. 

Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.  

 

Pytanie nr 393 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie następujących klauzul: 

Klauzula sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, poza miejscem 

ubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 

1) zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, 

zostaje rozszerzony o szkody w stosunku do przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym 

telefonów komórkowych, użytkowanego w celach służbowych poza miejscem 

ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w wyniku kradzieży z 

włamaniem: 

a) do pojazdu mechanicznego pod warunkiem, że:  

– przenośny sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, pozostawiony w 

pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, 

– kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub 

poza zamkniętym garażem, miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczenia 

czasowego nie stosuje się, gdy pojazd ze sprzętem znajduje się na parkingu strzeżonym 

lub w zamkniętym garażu), 

– pojazd mechaniczny został prawidłowo zamknięty na wszystkie zamki i posiadał 

włączony sprawnie działający system alarmowy, w sytuacji gdy szkoda powstała w 

trakcie postoju, 

– pojazd mechaniczny posiada trwałe zadaszenie stanowiące jednolitą sztywną 

konstrukcję, 



b) do lokalu innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia 

pod warunkiem, że lokal zabezpieczony jest zgodnie z wymogami określonymi w 

Załączniku nr 2 do OWU; 

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do 

limitu odpowiedzialności ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia; 

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w 

wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 393 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty 

Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz postanowień 

niezgodnych z zapisami SWZ 

 

Pytanie nr 394 

Prosimy o przedstawienie wykazu sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego. 

Odpowiedź na pytanie nr 394 

Zamawiający informuje, że wykaz sprzętu elektronicznego może zostać przekazany na 

wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania. 

 

Pytanie nr 395 

Wnioskujemy o podanie danych do oceny ryzyka tj.: Czy jest sprzęt elektroniczny 

zlokalizowany poniżej poziomu gruntu o wartości jednostkowej powyżej 1 mln PLN ? 

Jeśli tak prosimy o podanie wykazu / lokalizacji i zabezpieczeń przez zalaniem w 

przypadku deszczu nawalnego , podtopieni a/ powodzi. 

Jak również o wprowadzenie fr. red.: dla tych lokalizacji w wysokości 10 % min. 5 000PLN. 

Odpowiedź na pytanie nr 395 

Zamawiający informuje, że nie wykazuje do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego o 

wartości powyżej 1.000.000,00 PLN, zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu.  

 

Pytanie nr 396 

Wnioskujemy o dostarczenie wykazu sprzętu ilościowo – asortymentowego 

elektronicznego, z podziałem na sprzęt biurowy, stacjonarny i specjalistyczny. 

Odpowiedź na pytanie nr 396 

Zamawiający informuje, że wykaz sprzętu elektronicznego może zostać przekazany na 

wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania. 

 

Pytanie nr 397 



Zgodnie z Rozdział. 2 – Postawienia Wspólne sumy podano w wartości odtworzeniowej i 

księgowej brutto jak w przypadku szkody Wykonawca ustali w jakiej wartości został 

zadeklarowana do ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia ?  

Odpowiedź na pytanie nr 397 

Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia podano w wartości odtworzeniowej lub 

księgowej brutto w zależności od możliwości wyceny określonego sprzętu 

elektronicznego do wartości odtworzeniowej. W przypadku braku możliwości wyceny 

sprzętu elektronicznego do wartości odtworzeniowej, np. w przypadku braku 

dostępności sprzętu o najbardziej zbliżonych parametrach, został ubezpieczony w 

wartości księgowej. W przypadku szkody Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 

określonej wartości mienia.  

 

Pytanie nr 398 

Wnioskujemy o podanie wykazu sprzętu zamontowanego na pojazdach i jednostkach 

pływających wraz z wartościami jednostkowymi. 

Odpowiedź na pytanie nr 398 

Zamawiający informuje, że wykaz sprzętu elektronicznego może zostać przekazany na 

wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania. 

.  

 

Pytanie nr 399 

Wnioskujemy o wprowadzenie definicji wypadku ubezpieczeniowego: 

Niezależne od woli ubezpieczonego określone w SIWZ/OPZ zdarzenie przyszłe i 

niepewne o charakterze nagłym, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda objęta 

zakresem ubezpieczenia. Zastosowanie będą miały wyłączenia z OWU Wykonawcy, które 

nie zostały wprost włączone do SWZ/OPZ i zaakceptowane przez Wykonawcę. 

Odpowiedź na pytanie nr 399 

Zamawiający potwierdza, iż pod pojęciem wypadku ubezpieczeniowego należy rozumieć 

niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, 

w wyniku którego powstała szkoda objęta zakresem ubezpieczenia. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z 

wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Dodatkowo Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 400 

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu rocznego dla klauzuli automatycznego pokrycia w 

wysokości 2 000 000PLN. 

Odpowiedź na pytanie nr 400 



Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia 

Część I, Dział V, Rozdział 1, zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody z 

rozszerzeniem o klauzulę automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia 

na wypadek konieczności dokonania zakupu wartościowego sprzętu specjalistycznego.  

 

Pytanie nr 401 

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu rocznego dla klauzula miejsca ubezpieczenia w 

wysokości 1 000 000PLN oraz uzupełnienia definicji przez dopisanie: 

- ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie w 

transporcie, i dotyczy tylko stacjonarnego sprzętu elektronicznego. 

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

do wiadomości Wykonawcy   w terminie 60 dni od dnia przyjęcia ich do użytku przez 

ubezpieczonego, 

- 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. 

 

Dla sprzętu przenośnego obowiązuje zakres terytorialny – Unia Europejska. 

Odpowiedź na pytanie nr 401 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu oraz pozostałe powyżej 

wskazane postanowienia. Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został 

szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru 

Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały 

w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz 

OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w 

przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. 

postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. Definicja będzie miała zastosowanie w przypadku 

wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez postanowień niezgodnych z zapisami SWZ. 

Dodatkowo Zamawiający potwierdza, że miejscem ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego przenośnego jest teren Unii Europejskiej.  

 

Pytanie nr 402 

Wnioskujemy o wprowadzenie dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie limitu 

20 % wartości szkody nie więcej niż 200 000PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź na pytanie nr 402 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.  

 

Pytanie nr 403 

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ/OPZ  

zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy – WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU 

ELEKTRONICZNEGO, którego oferta zostanie wybrana w tym zawarte tam wyłączenia i 

inne postanowienia za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost włączył do zakresu 

ubezpieczeniowego opisanego w SWZ/OPZ. 



Odpowiedź na pytanie nr 403 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 

i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 

będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 

Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 

przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 

z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytania dot. Działu VI – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, w tym, 

awarii i uszkodzeń 

 

Pytanie nr 404 

W przedmiocie ubezpieczenia prosimy o wykreślenie słowa utraty lub potwierdzenia, że 

pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem. 

Odpowiedź na pytanie nr 404 

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z 

postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia, Część I, Dział VI, Rozdział 1, zakres 

ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody z rozszerzeniem o szkody powstałe 

m.in. wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku dokonanego lub usiłowanego, a także 

szkody spowodowane kradzieżą zwykłą, rozumianą jako zabór mienia w celu 

przewłaszczenia bez przełamania zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, groźby jej 

użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności, ze 

wspólnym limitem odpowiedzialności określonym w Dziale III Opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 

Pytanie nr 405 

Czy Zamawiający zatrudnia własne służby remontowo-konserwacyjne dbające o stan 

techniczny maszyn? 

Odpowiedź na pytanie nr 405 

Zamawiający nie korzysta z podpisanych stałych umów na usługi remontowo-
konserwacyjne z firmami zewnętrznymi. Usługi remontowo-konserwacyjne realizowane 
są poprzez umowy czasowe przez usługodawców wyłonionych w drodze przetargu.  
 

Pytanie nr 406 

Czy Zamawiający korzysta z podpisanych stałych umów na usługi remontowo-

konserwacyjne z firmami zewnętrznymi? 

Odpowiedź na pytanie nr 406 

Zamawiający informuje, że w zakresie usług remontowo-konserwacyjnych nie posiada 

zawartych stałych umów z określonymi podwykonawcami.  

Zamawiający nie korzysta z podpisanych stałych umów na usługi remontowo-
konserwacyjne z firmami zewnętrznymi. Usługi remontowo-konserwacyjne realizowane 
są poprzez umowy czasowe przez usługodawców wyłonionych w drodze przetargu. 
 



Pytanie nr 407 

W odniesieniu do zapisów rozdziału 1 ust. 1) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli 

o następującej treści: 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA MASZYN OD RYZYKA CASCO 

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że rozszerza się 

zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w ubezpieczonych maszynach w wyniku: 

a) ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, 

gradu, obsunięcia się ziemi i lawiny, 

b) kradzieży z włamaniem, rabunku lub usiłowania ich dokonania. 

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli, za szkody spowodowane przez: 

a) ogień – uważa się szkody powstałe w wyniku działania ognia, który przedostał się poza 

palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile, 

b) piorun – uważa się szkody powstałe w wyniku bezpośredniego wyładowania 

atmosferycznego na ubezpieczoną maszynę, pozostawiającego bezsporne ślady tego 

zdarzenia, 

c) eksplozję – uważa się szkody powstałe w wyniku gwałtownej zmiany stanu równowagi 

z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołane ich właściwością 

rozprzestrzeniania się. 

W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, warunkiem 

uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników 

uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy 

nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień, 

d) upadek statku powietrznego – uważa się szkody powstałe wskutek katastrofy bądź 

przymusowego lądowania samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu 

latającego, a także spowodowane upadkiem ich części lub przewożonego ładunku, 

e) huragan – uważa się szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie 

mniejszej niż 24,5 m/sek ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

(IMiGW), którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za 

spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie 

huraganu, 

f) powódź – uważa się szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie 

podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących bądź deszczu nawalnego, 

spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych, 

g) grad – uważa się szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z 

bryłek lodu, 

h) obsunięcia się ziemi – uważa się szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz 

usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi uważa 

się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych 

pustych przestrzeni w gruncie, a za szkody spowodowane przez usuwanie się ziemi 

uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach, 

i) lawinę – uważa się szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania lub staczania mas 

śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich, 

j) kradzież z włamaniem – uważa się zabór ubezpieczonych maszyn, którego sprawca 

dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego obiektu (a w przypadku maszyn 

budowlanych ze strzeżonego placu budowy), po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi 



istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który 

zdobył przez kradzież z włamaniem z innego obiektu lub w wyniku rabunku, 

k) rabunek – uważa się zabór ubezpieczonych maszyn z zastosowaniem przemocy 

fizycznej wobec Ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych bądź groźby 

natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub 

bezbronności – dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonych maszyn; za 

rabunek uważa się także zabór ubezpieczonych maszyn przez sprawcę, który z 

zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy 

fizycznej doprowadził do objętego ubezpieczeniem zamkniętego obiektu (w przypadku 

maszyn budowlanych strzeżonego placu budowy) osobę posiadającą klucze i zmusił ją do 

ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi. 

3. Za zamknięty obiekt, uznaje się budynek bądź jego część lub inną budowlę oraz obiekt 

kontenerowy użytkowany wyłącznie przez Ubezpieczającego, w którym znajdują się 

ubezpieczone maszyny, wyposażony 

w zamykane na zamek lub kłódkę drzwi oraz posiadający zabezpieczone (oszklone lub 

okratowane) okna i inne otwory zewnętrzne. 

4. Za strzeżony plac budowy, uznaje się oświetlony, trwale ogrodzony teren, z bramą 

zabezpieczoną w taki sposób aby niemożliwy był wjazd albo wyjazd osoby 

nieuprawnionej oraz pozostający pod stałym dozorem osób profesjonalnie zajmujących 

się ochroną mienia. 

5. Ubezpieczone maszyny muszą znajdować się w zamkniętym obiekcie (a w przypadku 

maszyn budowlanych na strzeżonym placu budowy) zabezpieczonym w sposób 

uniemożliwiający dostęp do wewnątrz bez użycia siły oraz narzędzi. Ubezpieczyciel nie 

odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku, do 

których doszło bez pozostawienia śladów użycia siły i narzędzi.  

Odpowiedź na pytanie nr 407 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty 

Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz postanowień 

niezgodnych z zapisami SWZ 

 

Pytanie nr 408 

W odniesieniu do zapisów rozdziału 1 ust. 2) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli 

o następującej treści: 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W GODZINACH 

NADLICZBOWYCH, NOCNYCH, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ FRACHTU 

EKSPRESOWEGO 

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że rozszerza się zakres 



ubezpieczenia o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach 

nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak 

frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych maszynach, za 

którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków. 

2. Jeżeli okaże się, że zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn, które uległy 

uszkodzeniu jest niższa niż wymagana wartość odtworzeniowa, kwota odszkodowania 

należna z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli ulega 

proporcjonalnemu zmniejszeniu, w takiej proporcji w jakiej zadeklarowana suma 

ubezpieczenia maszyn pozostaje do wymaganej wartości odtworzeniowej. 

3. Limit odpowiedzialności wynosi 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 408 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty 

Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz postanowień 

niezgodnych z zapisami SWZ 

 

Odpowiedź na pytanie nr 409 

W odniesieniu do zapisów rozdziału 1 ust. 3) prosimy o: 

- możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści: 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA UTRATY OLEJU SMAROWEGO, CZYNNIKÓW 

CHŁODNICZYCH I PŁYNÓW CHŁODZĄCYCH 

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że rozszerza się zakres 

ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych i 

płynów chłodzących powstałe w wyniku szkody w ubezpieczonych maszynach, za którą 

Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków. 

2. Suma ubezpieczenia dla oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów 

chłodzących powinna odpowiadać kosztom ich nabycia. 

3. Jeżeli okaże się, że zadeklarowana suma ubezpieczenia oleju smarowego, czynników 

chłodniczych i płynów chłodzących jest niższa niż wymagane koszty nabycia, 

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za wymienione materiały eksploatacyjne jedynie 

w takiej proporcji, w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia materiałów pozostaje do 

wymaganej wartości. 

4. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania należnego z tytułu 

ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może uzupełnić 

wysokość sumy ubezpieczenia opłacając składkę uzupełniającą. 

5. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania, uwzględnia się stopień zużycia materiałów 

ubezpieczanych w ramach niniejszej klauzuli określony na dzień powstania szkody. 



6. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn wymienionych w wykazie maszyn pod 

następującymi pozycjami:  

Lp., Nazwa maszyny/pozycja wykazu ubezpieczonych maszyn, Rodzaj materiału 

eksploatacyjnego, Objętość (ilość), Suma ubezpieczenia 

     

- przesłanie szczegółowego wykazu maszyn wraz ze wskazaniem tych dla których 

obowiązywać ma mniejsze rozszerzenie oraz podanie: rodzaju materiału 

eksploatacyjnego, objętości (ilości) i wartości. 

Odpowiedź na pytanie nr 409 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty 

Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz postanowień 

niezgodnych z zapisami SWZ 

 

Pytanie nr 410 

W odniesieniu do zapisów rozdziału 1 ust. 15) prosimy o wyrażenie zgody na 

zastosowanie następującej klauzuli: 

KLAUZULA LIKWIDACJI DROBNYCH SZKÓD 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 

1) w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza kwoty ….. PLN 

określonej w umowie ubezpieczenia na dzień jej powstania, ubezpieczony ma prawo do 

samodzielnego dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia mienia do stanu sprzed 

szkody pod warunkiem przygotowania dokumentacji szkodowej poprzez sporządzenie: 

a) pisemnego protokołu zawierającego: 

- datę sporządzenia, 

- skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół, 

- datę wystąpienia szkody, 

- miejsce powstania szkody, 

- krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny powstania szkody i jej 

zakresu, 

b) wykazu uszkodzonego mienia uwzględniającego podstawowe parametry techniczne 

tego mienia, 

c) kosztorysu szkody (szacunkowej wartości szkody), 

d) dokumentacji fotograficznej 

oraz podanie danych osobowych sprawcy szkody w przypadku zidentyfikowania takiej 

osoby, a także uzyskanie w miarę możliwości podpisu tej osoby w protokole, o którym 

mowa w pkt 1; 



2) po dokonaniu naprawy, remontu lub odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody i w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia 

mienia, ubezpieczony dostarczy do Ubezpieczycielowi na niżej podany adres oprócz 

dokumentów określonych w pkt 1, następujące dokumenty dodatkowe: 

a) protokół zakresu uszkodzeń zwierający wykaz uszkodzeń, sporządzony podczas 

naprawy, remontu lub odtworzenia np. przez punkt naprawczy, 

b) faktury naprawy, remontu lub zakupu; w przypadku naprawy lub remontu wykonanej 

przez firmę zewnętrzną – fakturę wraz z kosztorysem naprawy lub remontu; w 

przypadku naprawy lub remontu wykonanego przez ubezpieczonego – kosztorys 

naprawy lub remontu; w kosztorysie należy uwzględnić podatek VAT tylko odnośnie 

wykorzystanych części lub materiałów, 

c) w przypadku braku decyzji o naprawie, remoncie lub odtworzeniu uszkodzonego 

mienia dokument potwierdzający likwidację środka trwałego, a dla niskocennych 

składników majątku oświadczenie, że przedmiot szkody nie będzie naprawiany; 

d) kopię zgłoszenia na Policję w przypadku szkód powstałych w okolicznościach 

wskazujących na popełnienie przestępstwa; 

e) dokumentację fotograficzną naprawy, remontu lub odtworzenia; do zgłoszenia szkody 

dokonanego przez stronę ………… na końcu zgłoszenia szkody w okienku UWAGI DO 

POWYŻSZEGO ZGŁOSZENIA należy wpisać: „Zgodnie z zapisami w polisie nr ……….. 

szkoda będzie likwidowana                    w ramach SAMOLIKWIDACJI (bez oględzin)”; 

3) na etapie likwidacji szkody Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów 

niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody lub ustalenia wysokości szkody; 

4) w uzasadnionych przypadkach ubezpieczony dostarczy na wniosek Ubezpieczyciela 

postanowienie Prokuratury o sposobie zakończenia postępowania przygotowawczego; 

5) wszelka korespondencja wysyłana do Ubezpieczyciela, powinna być kierowana drogą 

mailową na adres …………                z podaniem w tytule nr szkody (PL…………). 

Odpowiedź na pytanie nr 410 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty 

Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz postanowień 

niezgodnych z zapisami SWZ 

 

Pytanie nr 411 

W odniesieniu do usunięcia pozostałości po szkodzie prosimy o zgodę na zastosowanie 

następującej klauzuli: 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE 

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że rozszerza się zakres 

ubezpieczenia o dodatkowe koszty usunięcia pozostałości po szkodzie poniesione w 



związku ze szkodą w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął 

odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków. 

2. Powyższe koszty, niezależnie od sumy ubezpieczenia uszkodzonej maszyny nie mogą 

przewyższyć limitu odpowiedzialności podanego poniżej. 

3. Jeżeli koszty usunięcia pozostałości po szkodzie dotyczą maszyn ubezpieczonych jak 

również maszyn lub innego mienia nieubezpieczonych, to Ubezpieczyciel pokrywa te 

koszty w takiej proporcji do ogólnych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego, w 

jakiej wartość uszkodzonych albo zniszczonych ubezpieczonych maszyn pozostaje do 

wartości wszystkich maszyn dotkniętych szkodą lub całego mienia dotkniętego szkodą. 

4. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z 

tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może 

uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą. 

5. Limit odpowiedzialności: 20 % wartości szkody, nie więcej niż 10 % całkowitej sumy 

ubezpieczenia maszyny/urządzenia/sprzętu. 

 

9.W odniesieniu do zapisów ustalenia wysokości szkody całkowitej prosimy o wyrażenie 

zgody na zastosowanie klauzuli o następującej treści: 

KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA BEZ POTRĄCANIA ZUŻYCIA  

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że dla maszyn nie starszych niż 

3 lata, których stopień faktycznego zużycia nie przekracza 30 % na dzień zawarcia 

ubezpieczenia: 

1) w przypadku szkody częściowej koszty naprawy albo remontu mogą przekroczyć 

wartość rzeczywistą maszyny, 

2) w przypadku szkody całkowitej nie będzie potrącany procentowy stopień faktycznego 

zużycia technicznego maszyny, 

3) suma ubezpieczenia poszczególnej maszyny stanowi górną granicę odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela za szkodę. 

Odpowiedź na pytanie nr 411 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty 

Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz postanowień 

niezgodnych z zapisami SWZ 

 

Pytanie nr 412 

Prosimy o przesłanie wykazu pozostałych miejsc ubezpieczenia nie wymienionych w 

Załączniku nr A do SIWZ.  

Odpowiedź na pytanie nr 412 



Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia maszyn i urządzeń aktualnie nie 

prowadzi działalności w lokalizacjach niewymienionych w załączniku A do SWZ.   

 

Pytanie nr 413 

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000PLN w każdej 

szkodzie. 

Odpowiedź na pytanie nr 413 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 414 

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ/OPZ  

zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy – UBEZPIECZENIA MASZYN OD 

USZKODZEŃ którego oferta zostanie wybrana w tym zawarte tam wyłączenia i inne 

postanowienia za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost włączył do zakresu 

ubezpieczeniowego opisanego w SWZ/OPZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 414 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 

i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 

będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 

Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 

przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 

z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 415 

Wnioskujemy o wprowadzenie definicji wypadku ubezpieczeniowego w treści 

wykonawcy: 

Ubezpieczeniem objęte są przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn 

niezależnych od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego szkody związane z eksploatacją i 

użytkowaniem maszyn. 

Odpowiedź na pytanie nr 416 

Zamawiający potwierdza, iż pod pojęciem wypadku ubezpieczeniowego należy rozumieć 

niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, 

w wyniku którego powstała szkoda objęta zakresem ubezpieczenia. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z 

wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Dodatkowo Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 



Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 417 

Wnioskujemy o zlimitowanie szkód powstałych z przemieszczenia / kolizji / 

przewrócenia do wysokości 500 000PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia. Udział własny 10 % wartości szkody. 

Odpowiedź na pytanie nr 418 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu oraz udziału własnego. 

 

Pytanie nr 419 

W kontekście szkód związanych z przemieszczaniem / transportu maszyn i urządzeń 

wnioskujemy o potwierdzenie, iż Wykonawca nie odpowiada za: 

- szkody w wymienialnych narzędziach lub częściach, filtrach, bezpiecznikach 

elektrycznych, żarówkach, lampach, w częściach, które z uwagi na swoje przeznaczenie, 

charakter użytkowania lub właściwości ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają 

okresowej wymianie, w częściach 

maszyn wykonanych z gumy, tkanin, filcu i innych materiałów uszczelniających, szkła, 

ceramiki oraz szkody w oponach, akumulatorach, pasach, łańcuchach, kablach, linach lub 

wężach elastycznych, chyba że szkody takie są bezpośrednim następstwem szkody w 

ubezpieczonej maszynie, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach 

OWU. 

Odpowiedź na pytanie nr 419 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Zamawiający informuje, iż w 

sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia 

klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z 

postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień 

§ 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń 

zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, 

oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka 

ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami 

ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie 

rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 420 

W kontekście szkód związanych z przemieszczaniem / transportu maszyn i urządzeń 

wnioskujemy o potwierdzenie, iż Wykonawca nie odpowiada za szkody w maszynach 

podlegających obowiązkowi rejestracji, chyba że szkody takie powstały w zgłoszonych od 

ubezpieczenia lokalizacjach.  

Odpowiedź na pytanie nr 420 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Zamawiający informuje, iż w 

sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia 



klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z 

postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień 

§ 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń 

zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, 

oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka 

ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami 

ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie 

rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 421 

W kontekście szkód związanych z przemieszczaniem / transportu maszyn i urządzeń 

wnioskujemy o potwierdzenie, iż Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe podczas 

kierowania środkiem transportu przez osobę, która znajdowała się pod wpływem 

środków farmaceutycznych lub leków, po użyciu których przeciwwskazane jest 

kierowanie środkami transportu. 

Odpowiedź na pytanie nr 421 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 422 

W kontekście szkód związanych z przemieszczaniem / transportu maszyn i urządzeń 

wnioskujemy o potwierdzenie iż Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w 

wyniku niewłaściwego załadowania lub opakowania, niezgodnego z obowiązującymi 

normami lub zwyczajami lub braku opakowania ubezpieczonych maszyn. 

Odpowiedź na pytanie nr 422 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 423 

W kontekście szkód związanych z przemieszczaniem / transportu maszyn i urządzeń 

wnioskujemy o potwierdzenie iż Wykonawca nie odpowiada za szkody będące skutkiem 

działania lub zaniechania pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, którzy 

znajdowali się w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub znajdowali się 

pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków 

zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Odpowiedź na pytanie nr 423 

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony w zakresie szkód będących skutkiem 

działania lub zaniechania pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, którzy 

znajdowali się w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub znajdowali się 

pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków 

zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.  

 

Pytanie nr 424 

W kontekście szkód związanych z przemieszczaniem / transportu maszyn i urządzeń 

wnioskujemy o potwierdzenie iż Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe na 

skutek obsługiwania maszyn przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień, 

określonych właściwymi przepisami, a także jeżeli maszynę eksploatowano niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub przeznaczeniem. 



Odpowiedź na pytanie nr 424 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 425 

Wnioskujemy o wykreślenie z rozszerzenia zakresu ubezpieczenia pkt. 1 zapisu „ale nie 

wyłącznie” 

W przypadku braku zgody prosimy o wskazanie, które maszyny / urządzenia nie zostały 

zgłoszone do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, jako środki 

trwałe.  

W innym wypadku może to spowodować, iż Zamawiający zapłaci składkę za ten sam 

zakres raz w ubezpieczeniu mienia a drugi raz w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń w 

zakresie ryzyk casco. 

Odpowiedź na pytanie nr 425 

Zamawiający informuje, że sformułowanie „szkody powstałe w szczególności, ale nie 

wyłącznie” odnosi się do niezamkniętego katalogu szkód objętych ochroną 

ubezpieczeniową maszyn i urządzeń, wykazanych do ubezpieczenia w ramach Części I, 

Działu VI, Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, że nie wykazuje do ubezpieczenia tych samych przedmiotów ubezpieczenia w 

zakresie Działu II oraz Działu VI Opisu przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie nr 426 

Prosimy o przesłanie wykazu pozostałych miejsc ubezpieczenia nie wymienionych w 

Załączniku nr A do SIWZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 426 

Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia maszyn i urządzeń aktualnie nie 

prowadzi działalności w lokalizacjach niewymienionych w załączniku A do SWZ.   

 

 

Pytanie nr 427 

Wnioskujemy o usuniecie z wykazu do MB pojazdów komunikacyjnych podlegających 

rejestracji 

Odpowiedź na pytanie nr 427 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakresie 

ubezpieczenia maszyn i urządzeń pojazdów komunikacyjnych podlegających 

obowiązkowy rejestracji ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność za szkody 

powstałe w zakresie nieobjętym przez ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych.  

 

Pytanie nr 428 

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000PLN w każdej 

szkodzie. 

Odpowiedź na pytanie nr 428 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 429 



Wnioskujemy o potwierdzenie, iż maszyny będę objęte ochroną tylko w ramach 

przemieszczenia się w obrębie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji – zgodnie z 

przesłanym przez Zamawiającego wykazem lokalizacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 429 

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia 

generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej 

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z 

klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 430 

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu rocznego dla klauzuli automatycznego pokrycia do 

10 000 000PLN. 

Odpowiedź na pytanie nr 430 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia, 

Część I, Dział VI, Rozdział 1, zakres ubezpieczenia obejmuje klauzulę automatycznego 

pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia wynoszącej 5.831.699,27 PLN, w związku z 

czym nie jest możliwe przekroczenie sumy 10.000.000,00 PLN jako sumy automatycznie 

przyjętego do ubezpieczenia sprzętu maszyn i urządzeń.  

 

Pytanie nr 431 

Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli miejsca ubezpieczenia w zakresie MB. 

Odpowiedź na pytanie nr 431 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie 

postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych 

ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru 

Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka 

ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami 

ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie 

rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 432 

Wnioskujemy o wprowadzenie dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie limitu 

20 % wartości szkody nie więcej niż 200 000PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 432 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 433 

Wnioskujemy o modyfikację zapisów ustalenia wysokości szkody/ odszkodowania na 

rzecz treści Wykonawcy: 

1. Jako wysokość szkody w maszynach przyjmuje się: 



1) przy szkodzie częściowej – wartość kosztów naprawy albo remontu uszkodzonej 

maszyny z uwzględnieniem kosztów demontażu oraz (jeżeli występują) kosztów 

transportu, montażu, cła i innych tego typu opłat; 

2) przy szkodzie całkowitej – wartość rzeczywistą maszyny, tj. wartość kosztów wymiany 

zniszczonej maszyny na maszynę nową tego samego typu i o tych samych lub w 

przypadku, kiedy jest to niemożliwe, najbardziej zbliżonych parametrach technicznych z 

potrąceniem 

procentowo określonego stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody z uwzględnieniem 

kosztów demontażu oraz (jeżeli występują) kosztów transportu, montażu, cła i innych 

tego typu opłat, z tym, że wysokość szkody ustalona według pkt 1 (kosztów remontu albo 

naprawy) nie może przekroczyć rzeczywistej wartości przedmiotu szkody określonej 

według pkt 2. Jeżeli koszt naprawy albo remontu przewyższa wartość rzeczywistą 

maszyny, to szkodę traktuje się jako całkowitą i likwidacja następuje według zasady 

przedstawionej w pkt 2. 

Odpowiedź na pytanie nr 433 

Zamawiający nie wyraża zgody nie modyfikacje. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż 

na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do 

zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: 

postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla 

określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy 

warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do 

stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula 

będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez 

limitów, franszyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z zapisami SWZ. 

 

Pytanie nr 434 

Wnioskujemy  o wykreślenie następującego zapisu: „Nie dopuszcza się wyłączenia 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego 

i mrozu.” 

Odpowiedź na pytanie nr 434 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

 

 

Pytania dot. Działu VII – Ubezpieczenie sprzętu wodnego 

 

Pytanie nr 435 

Prosimy o udostepnienie skanów dokumentów rejestracyjne dla wszystkich statku i 

wszystkich  łodzi motorowych 

Odpowiedź na pytanie nr 435 

Zamawiający informuje, że dokumenty rejestracyjne mogą zostać przekazane na wniosek 

Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania. 

 

Pytanie nr 436 

Prosimy o udostepnienie skanów dokumentów bezpieczeństwa/ klasyfikacyjnych dla 

statku i wszystkich  łodzi motorowych 



Odpowiedź na pytanie nr 436 

Zamawiający informuje, że dokumenty bezpieczeństwa / klasyfikacyjne mogą zostać 

przekazane na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania. 

 

Pytanie nr 437 

Prosimy o informację kiedy jednostki (statek i  łodzie motorowe) przeszły ostatni 

przegląd techniczny? W jakim zakresie? Przez kogo został przeprowadzony? Czy zostały 

wydane zalecenia? Jakie? Kiedy miało miejsce ostatnie badanie dna jednostki? 

Odpowiedź na pytanie nr 437 
Zamawiający informuje, iż jednostki pływający zgłoszone do ubezpieczenia podlegają 
okresowym przeglądom i konserwacjom, jednocześnie są w stanie technicznym 
umożliwiającym ich eksploatację bezpieczną i zgodną z przeznaczeniem, dopuszczone są 
do eksploatacji, a ich eksploatacja i czynności konserwacyjne wykonywane są zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający informuje, że jedynie wobec jednostki 
„SNB-US-1” są prowadzone przeglądy. Ostatnia inspekcja dla odnowienia Karty 
bezpieczeństwa miała miejsce 15.10.2021 r. Badanie dna determinowane jest przeglądem 
dla odnowienia klasy przez PRS, ostatnie badanie odbyło się 21.08.2020 r. Jednocześnie 
zamawiający potwierdza, że wszystkie jednostki posiadają na czas żeglugi ważne 
dokumenty klasyfikacyjne i bezpieczeństwa. Jednostki spełniają wszelkie wymagania 
prawa umożliwiające wykorzystywanie ich do prowadzenia działalności zgodnej z 
zadeklarowanym przeznaczeniem. Szczegółowe informacje o remontach i naprawach 
możliwe są do uzyskania na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.  
 

Pytanie nr 438 

Prosimy o informację na jakiej podstawie została określona suma ubezpieczenia casco 

statku i łodzi motorowych? (uprzejmie informujemy, iż suma ubezpieczenia nie powinna 

przekraczać wartości ubezpieczenia. Jeżeli określona w umowie suma ubezpieczenia jest 

wyższa od wartości ubezpieczenia, umowa nie ma skutku prawnego co do nadwyżki sumy 

ponad wartość ubezpieczenia. Jeżeli określona w umowie suma ubezpieczenia jest niższa 

od wartości ubezpieczenia, ubezpieczyciel odpowiada za szkody w stosunku, w jakim 

pozostaje suma do wartości ubezpieczenia), czy jest deklarowana czy otaksowana 

(wycena)? Czy zawiera VAT? 

Odpowiedź na pytanie nr 438 

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem C do SWZ suma ubezpieczenia 

jednostek pływających została określona wg wartości odtworzeniowej.  

 

Pytanie nr 439 

Prosimy o wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych statku i łodzi motorowych– 

zarówno w czasie eksploatacji jak i włączenia z eksploatacji (alarm, immobilaser, umowa 

dozoru)? 

Odpowiedź na pytanie nr 439 

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia zabezpieczenia staku i łodzi motorowych 

spełniają wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

 

Pytanie nr 440 



Prosimy o informację gdzie jednostki (statek naukowo-badawczy + łodzie motorowe) są 

przechowywane w okresie wyłączenia z eksploatacji (np. w okresie zimowym), 

Odpowiedź na pytanie nr 440 

Zamawiający informuje, że adres dokowania jednostki „SNB-US-1” jest port Urzędu 
Morskiego w Trzebieży w ciągu całego roku. Łódź pontonowa Falcon 500, poza czasem 
pływania przechowywana jest w garażu przy ulicy Mickiewicza 18. Łodzi wioślarskiej 
ósemka i łodzi wioślarskiej ósemka „Filippi” wyspa wioślarska AZS-u przy ul. Heyki. Łodzi 
wiosłowej 4-osobowej ósemka teren Stacji Brzegowej w Międzyzdrojach. 
 

Pytanie nr 441 

Prosimy o wskazanie jakie będzie przeznaczenie statku i łodzi motorowych? 

Odpowiedź na pytanie nr 441 

Zamawiający informuje, że Statek naukowo-badawczy „SNB-US-1”, stanowi jedno z 

podstawowych urządzeń naukowo-badawczych umożliwiającym realizację zadań przede 

wszystkim Instytutowi Nauk o Morzu i Środowisku. Jednostka jest przeznaczona i 

przystosowana do obsługi badań naukowych z zakresu biologii morza, hydrochemii, 

geologii (sedymentologia) i geomorfologii morskiej. 

Statek ten umożliwia również podejmowanie prac badawczych w programach 

międzynarodowych. Kuter „SNB-US-1” wykorzystywany jest również dla celów 

dydaktycznych, m.in. do: ćwiczeń terenowych dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych i 

Przyrodniczych, kierunków: Geografia, Oceanografia.  

Dodatkowo Zamawiający informuje, że łódź „Szuwarek” została przystosowana do 

pozyskiwania próbek wody oraz osadów powierzchniowych i rdzeni za pomocą różnych 

próbników. „Szuwarek” jest wykorzystywany dla celów dydaktycznych. Część zajęć 

praktycznych i terenowych na kierunkach: geologia, geografia i oceanografia odbywa sie 

pokładzie łodzi.  

 

Pytanie nr 442 

Prosimy o informację kto zatrudnia załogę? 

Odpowiedź na pytanie nr 442 

Zamawiający informuje, że załogę jednostek pływających stanowią pracownicy lub 
studenci Uniwersytetu Szczecińskiego, ewentualnie ze sportowymi uprawnieniami do 
prowadzenia wybranych jednostek. 
 

Pytanie nr 443 

Prosimy o informację  jaki jest rejon żeglugi i częstotliwość rejsów statku naukowo-

badawczego i  łodzi motorowych? 

Odpowiedź na pytanie nr 443 

Zamawiający informuje, że statek naukowo-badawczego „SNB-US-1” posiada żeglugę 
krajową w strefie do 20 Mm, odbywa rejsy w zależności od potrzeb projektów kilkanaście 
razy w roku. Łódź pontonowa Falcon 500 ma żeglugę śródlądową i przybrzeżną. Łódź 
motorowo-wiosłowa: w zależności od prowadzonych aktualnie badań naukowych. Są to 
zbiorniki śródlądowe i rzeki. Zamawiający informuje, że rejonem pływania jest żegluga 
przybrzeżna i śródlądowa RP, Zatoka Pomorska, jednak zawsze zgodnie z ograniczeniami 
określonymi postanowieniami ważnych dokumentów klasyfikacyjnych i bezpieczeństwa 
jednostki. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rejsy wykonywane są przez jednostki 
zgodnie z wymaganiami dydaktycznymi i badawczymi.  



 

Pytanie nr 444 

Prosimy o informację w jaki sposób uczestnicy rejsu są zaznajamiani z regulaminem? jak 

wygląda instruktaż z zakresu zasad bezpieczeństwa? Kiedy się odbywa? czy pasażerowie 

potwierdzają fakt zaznajomienia się z regulaminem?,  

Odpowiedź na pytanie nr 444 

Zamawiający informuje, że na wszystkich jednostkach pływających nie przewozi się 

pasażerów, tylko członków załogi, którymi mogą być również studenci. Uczestnicy rejsu 

są zapoznawani z regulaminem bezpieczeństwa żeglugi przed odbyciem pierwszego dla 

nich rejsu, jeśli uczestnikami rejsu są pracownicy lub studenci Uniwersytetu 

Szczecińskiego, którzy są jednorazowo przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa. 

 

Pytanie nr 445 

Prosimy o przebieg szkodowy Armatora w zakresie żeglugi za lata 2016-2021 z 

uwzględnieniem: - daty szkody, - przyczyny i charakteru szkody, - statusu szkody, - 

wysokości wypłaconego odszkodowania, - informacji o utworzonych rezerwach (dotyczy 

wszystkich użytkowanych jednostek pływających),  

Odpowiedź na pytanie nr 445 

Zamawiający informuje, że w wskazanym okresie odnotowano jedną szkodę polegającą 
na uszkodzeniu łodzi ósemki Fillipi podczas zawodów wioślarskich w Toruniu w dniu 
26.09.2021 r. Na obecnym etapie sprawy, odszkodowanie za szkodę nie zostało jeszcze 
przyznane. 
.  

 

Pytanie nr 446 

Prosimy o wykaz aparatury badawczej znajdującej się na statku naukowo-badawczym i 

łodziach motorowych wraz z wartościami 

Odpowiedź na pytanie nr 446 

Zamawiający informuje, że na statku badawczo-naukowym „SNB-US-1” znajduje się 

następująca aparatura i sprzęt o wartości: 

1. Czerpacz typu Van Veen do poboru próbek osadu - PLN 8 000,00 

2. Grawitacyjna sonda rdzeniowa typu Perfekt - PLN 6 000,00 

3. Czerpacz rdzeniowy typu ”Mondsee Corer do poboru osadu - PLN 7 000,00 

4. Czerpacz typu „Ruttner” do poboru prób wody - PLN 5 000,00 

5. Wieloparametrowa sonda YSI 6600 V2 - PLN 120 000,00 

 

Pytanie nr 447 

Prosimy o wykaz wyposażenia znajdującego się na statku naukowo-badawczym i łodziach 

motorowych wraz z wartościami 

Odpowiedź na pytanie nr 447 

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie wykazać kompleksowego wyposażenia 

znajdującego się na statku naukowo-badawczym i łodziach motorowych z zastrzeżeniem 

aparatury badawczej.   

 

Pytanie nr 448 



Prosimy o przypisania środków ratowniczych z Zał. C - UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - 

WYKAZ JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH I SPRZĘTU WODNEGO do konkretnej jednostki 

pływającej 

Odpowiedź na pytanie nr 448 

Zamawiający informuje, że środki ratownicze na jednostkach pływających wykazanych 

do ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem C do SWZ są zgodne z Zarządzeniem Ministra 

Żeglugi z dnia 19 października 1965 r. w sprawie środków ratunkowych na statkach 

morskich. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż sprzęt ratowniczy wskazany w 

załączniku C nie jest przypisany do konkretnej jednostki pływającej.  

 

Pytanie nr 449 

Czy zamawiający przewiduje transport oraz użytkowanie jednostek pływających poza 

terenem RP? Jeśli tak to na jakich akwenach wodnych oraz przez jaką część roku. 

Odpowiedź na pytanie nr 449 

Zamawiający informuje, ze nie przewiduje transportu oraz użytkowania jednostek 

pływających poza  terenem RP, aczkolwiek nie wyklucza się, iż takie sytuacje mogą 

wystąpić, wówczas Zamawiający dokona stosownego zgłoszenia do Ubezpieczyciela.  

 

Pytanie nr 450 

Jakie są Sumy Gwarancyjne na OC użytkownika? Z załącznika C nie wynikają żadne 

wartości poza SU jacht Casco. Czy suma gwarancyjna jest zagregowana, czy przypada na 

każdą jednostkę osobno? 

Odpowiedź na pytanie nr 450 

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia 

Cześć I, Dział VII, Rozdział 1 Suma ubezpieczenia ryzyk CASCO i OC zgodna jest z 

załącznikiem C do SWZ.  

 

Przedmiot ubezpieczenia: 

Jednostki pływające i inny sprzęt wodny wymienione w załączniku C do SWZ 

LP. Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN 

1 CASCO i OC wg załącznika C 

 

Pytanie nr 451 

Które wyposażenie z wykazu (Zał. C) przypada na którą jednostkę pływającą? 

Odpowiedź na pytanie nr 451 

Zamawiający informuje, że środki ratownicze na jednostkach pływających wykazanych 

do ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem C do SWZ są zgodne z Zarządzeniem Ministra 

Żeglugi z dnia 19 października 1965 r. w sprawie środków ratunkowych na statkach 

morskich. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż sprzęt ratowniczy wskazany w 

załączniku C nie jest przypisany do konkretnej jednostki pływającej.  

 

Pytanie nr 452 

Czy zamawiający przewiduje wypływać na Wody Przybrzeżne 2 mile morskie od brzegu? 

Odpowiedź na pytanie nr 452 

Zamawiający informuje, że rejonem pływania jest żegluga przybrzeżna i śródlądowa RP, 

Zatoka Pomorska, jednak zawsze zgodnie z ograniczeniami określonymi 



postanowieniami ważnych dokumentów klasyfikacyjnych i bezpieczeństwa jednostki. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że jedynie w przypadku statku naukowo-

badawczego „SNB-US-1” przewiduje się żeglugę krajową w strefie do 20 Mm. W zależności 

od potrzeb projektów, rejsy odbywają się kilkanaście razy w roku. 

 

Pytanie nr 453 

Czy w sprawach nieuregulowanych w SWZ obowiązują zapisy OWU Wykonawcy, w tym 

wyłączenia?  

Odpowiedź na pytanie nr 453 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 

i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie 

będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty 

Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, 

przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 

z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 454 

Wnosimy o klauzulę odnowieniową ze wskaźnikiem szkodowym max. 40% 

Odpowiedź na pytanie nr 454 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 455 

Wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej dla szkód częściowych w wys. 5% 

wartości szkody min. 500 zł,  

Odpowiedź na pytanie nr 455 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 456 

Niezależnie od franszyz redukcyjnych z pytania poprzedniego wnosimy o zastosowanie 

fr. Red. W wys. 10% wartości szkody min. 500 zł dla Statku Naukowo-Badawczego "SNB-

US-1". 

Odpowiedź na pytanie nr 456 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 457 

Czy Zamawiający planuje branie udziału w regatach? Jeśli tak to przez ile dni w roku? 

Odpowiedź na pytanie nr 457 

Zamawiający informuje, że jedynie w przypadku łodzi wioślarskiej ósemka „Filippi” i łodzi 

wioślarskiej ósemka użytkowanej przez członków Sekcja KU AZS US planowany jest 

udział w regatach Akademickich Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego (ok. 

10 wyścigów w roku) a także Akademickich Mistrzostw Polski. 

 



Pytanie nr 458 

Proszę o opis rodzaju użytkowania ubezpieczanych jachtów, jeśli jest inny niż 

rekreacyjny. W szczególności dotyczy to Statku Naukowo-Badawczego "SNB-US-1".  

Odpowiedź na pytanie nr 458 

Zamawiający informuje, że Statek naukowo-badawczy „SNB-US-1”, stanowi jedno z 

podstawowych urządzeń naukowo-badawczych umożliwiającym realizację zadań przede 

wszystkim Instytutowi Nauk o Morzu i Środowisku. Jednostka jest przeznaczona i 

przystosowana do obsługi badań naukowych z zakresu biologii morza, hydrochemii, 

geologii (sedymentologia) i geomorfologii morskiej. 

Statek ten umożliwia również podejmowanie prac badawczych w programach 

międzynarodowych. Kuter „SNB-US-1” wykorzystywany jest również dla celów 

dydaktycznych, m.in. do: ćwiczeń terenowych dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych i 

Przyrodniczych, kierunków: Geografia, Oceanografia.  

Dodatkowo Zamawiający informuje, że łódź „Szuwarek” została przystosowana do 

pozyskiwania próbek wody oraz osadów powierzchniowych i rdzeni za pomocą różnych 

próbników. „Szuwarek” jest wykorzystywany dla celów dydaktycznych. Część zajęć 

praktycznych i terenowych na kierunkach: geologia, geografia i oceanografia odbywa sie 

pokładzie łodzi.  

Zamawiający informuje, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia jachty nie służą do 
celów rekreacyjnych tylko naukowo-badawczych i treningowych. W szczególności 
dotyczy to Statku Naukowo-Badawczego "SNB-US-1". 
 

Pytanie nr 459 

Czy wyposażenie dodatkowe statku "SNB-US-1" jest uwzględnione w sumie 

ubezpieczenia z wykazu? Jeśli tak, to to jaką aparaturę badawczą posiada statek. Prośba o 

krótki opis. 

Odpowiedź na pytanie nr 459 

Zamawiający informuje, że aparatura znajdująca się na statku „SNB-US-1” nie jest 

uwzględniona w sumie ubezpieczenia określonej w Wykazie C do SWZ. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że na statku badawczo-naukowym „SNB-US-1” znajduje się 

następująca aparatura i sprzęt o wartości: 

1. Czerpacz typu Van Veen do poboru próbek osadu - PLN 8 000,00 

2. Grawitacyjna sonda rdzeniowa typu Perfekt - PLN 6 000,00 

3. Czerpacz rdzeniowy typu ”Mondsee Corer do poboru osadu - PLN 7 000,00 

4. Czerpacz typu „Ruttner” do poboru prób wody - PLN 5 000,00 

5. Wieloparametrowa sonda YSI 6600 V2 - PLN 120 000,00 

 

Pytanie nr 460 

Jaka jest max. Liczba osób załogi dla każdej z jednostki pływającej? 

Odpowiedź na pytanie nr 460 

Zamawiający informuje, że liczba członków załogi w każdej jednostce pływającej została 

określona w załączniku C do SWZ.  

 

Pytanie nr 461 

Czy dotychczas jachty były ubezpieczane w takim samym zakresie ochrony jak wskazany 

przez zamawiającego w OPZ? 



Odpowiedź na pytanie nr 461 

Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia 

poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz poszczególne limity 

zostały ustalone indywidualnie na okres: 01.02.2019 – 31.01.2022 oraz na okres 

01.02.2022 – 31.01.2025. Wśród różnic dotyczących przedmiotu i zakresu ubezpieczenia 

wskazać należy różnice w ilości przedmiotu ubezpieczenia oraz uzupełnienie zakresu 

ubezpieczenia o koszty leczenia.  

 

Pytanie nr 462 

Jaki jest adres dokowania jachtów na czas użytkowania w sezonie oraz przechowywania 

po sezonie? 

Odpowiedź na pytanie nr 462 

Zamawiający informuje, że adres dokowania jednostki „SNB-US-1” jest port Urzędu 
Morskiego w Trzebieży w ciągu całego roku. Łódź pontonowa Falcon 500, poza czasem 
pływania przechowywana jest w garażu przy ulicy Mickiewicza 18. Łodzi wioślarskiej 
ósemka i łodzi wioślarskiej ósemka „Filippi” wyspa wioślarska AZS-u przy ul. Heyki. Łodzi 
wiosłowej 4-osobowej ósemka teren Stacji Brzegowej w Międzyzdrojach. 
 

Pytanie nr 463 

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących klauzul do ubezpieczenia 

majątku (w poniższej treści): 

 

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 Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do 

ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w 

wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy 

ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN (dział II, III, V); 

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 miejsca ubezpieczenia (lokalizacji)  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU 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 podsta¬wie tytułu prawnego, pod warunkiem, że:  

a) 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,  

b) lokalizacje spełniają wymagania określone w OWU odno¬śnie zabezpieczeń 

przeciwpożarowych;  

2) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie w 

transporcie, na wystawach, po¬kazach i targach oraz mienie stanowiące przedmiot prac 

remontowo-budowlanych;  

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do 

limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 2 000 000PLN (dział II, III, IV, V);  

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpiecze¬niową mienia znajdującego 

się w każdej nowej lokalizacji będzie naliczana za okres świadczonej ochrony 

ubezpie¬czeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia. 

 

Klauzula samodzielnej likwidacji szkód 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 

1) w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, którego przywrócenie 

do pracy w ciągu 24 godzin od wystąpienie tej szkody, jest konieczne dla normalnego 

funkcjonowania jednostki, ubezpieczony zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może 

przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając stosowny 

protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz 

wyliczenie wartości szkody; dodatkowo ubezpieczony powinien sporządzić 

dokumentację zdjęciową uszkodzonego mienia oraz pozostawić uszkodzone części do 

ewentualnych oględzin Ubezpieczyciela; protokół oraz kosztorys wewnętrzny lub faktura 

za naprawę będą podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; 

2) w przypadku szkody w mieniu, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne 

dla normalnego funkcjonowania jednostki, ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może 

przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w 

przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia szkody.  

 

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 tj.: nagłą zmianę napięcia w sieci, instalacji elektrycznej lub 

elektronicznej; 

2)  odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do 

limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia – 5 000 000PLN; 



3) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie 

ubezpieczenia; 

4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując 

się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 

5) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 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 Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej; 

6) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą 

wyłączone są szkody: 

a) w licznikach, miernikach, 

b) 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); 

7) 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 dewastacji 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek dewastacji w 

rozumieniu postanowień OWU, w odniesieniu do mienia wymienionego w OWU,  

2) mienie wymienione w OWU objęte jest ochroną ubezpieczeniową na podstawie 

niniejszej klauzuli, jeżeli znajduje się wewnątrz budynku lub lokalu; 

3) na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są także 

urządzenia znajdujące się na zewnątrz budynków lub budowli, które są trwale 

przymocowane do budynku lub budowli: anteny, oświetlenie, markizy, szyldy, 

zadaszenia, urządzenia stanowiące osprzęt do różnych instalacji, klimatyzatory; 

4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela 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 – 50 

000PLN (dział II, V); 



5)  wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający 

kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 

6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 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 Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej; 

7) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą 

wyłączone są  szkody: 

a) polegające na uszkodzeniu ubezpieczonego mienia w wyniku graffiti, 

b) w obiektach opuszczonych lub niewykorzystywanych do prowadzenia 

działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż 60 dni, 

c) polegające na stłuczeniu przedmiotów stanowiących wyposażenie lub urządzenie 

budynków lub lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, 

wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

Klauzula graffiti 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje:  

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu 

stanowiącym obiekty budowlane, powstałe wskutek graffiti w rozumieniu postanowień 

OWU; 

2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą 

wyłączone są szkody: 

a) w obiektach budowlanych opuszczonych lub niewykorzystywanych do 

prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż 60 dni, 

b) w obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki; 

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela 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 – 20 

000PLN (dział II); 

4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający 

kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 

5) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 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 Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej; 

6) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w 

wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. 

 

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 ubez¬pieczonym mieniu 

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

miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-bu¬dowlanych 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 niniej¬szą klauzulą wyłączone są 

szkody powstałe wskutek: 

a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych 

prac remontowo-budowlanych,  

b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania 

wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,  

c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,  

d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,  

e) 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 wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; limit ten powinien 

uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich 

wykonania – 300 000PLN; 

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia 

mienia od ognia i innych żywiołów;  

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

deklaruje ubezpieczający kierując się przewi¬dywaną możliwością maksymalnej straty w 

okresie ubez¬pieczenia; limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 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 ubez¬pieczeniowej; w 

przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzial¬ności, podwyższony limit stanowi granicę 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej. 

 

Klauzula katastrofy budowlanej  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje:  

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu 

powstałe wskutek katastrofy budowlanej; 



2) 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;   

3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą 

wyłączone są szkody w obiektach budowlanych: 

a) których wiek przekracza 50 lat, 

b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego 

robót, 

c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

e) 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;  

4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela 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 – 20 % 

sumy ubezpieczenia mienia                          w danej lokalizacji nie więcej niż 10 000 000,- 

PLN na jedno                                   i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

5) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający 

kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 

6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 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 Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;    

7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w 

wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.    

 

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 

1)Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) lub 

pęknięcia szyby i inne przedmioty szklane należące do ubezpieczonego lub będące w jego 

posiadaniu i stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, w których 

prowadzona jest przez ubezpieczonego działalność gospodarcza, wykorzystywane 

zgodnie z ich przeznaczeniem, przy czym ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte 

następujące przedmioty: 

a) oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane 

stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot 

reklamowych lub lad chłodniczych, w tym także szyby specjalne, w tym antywłamaniowe, 

kuloodporne lub inne, 

b) oszklenia kominków lub wind; 



c) oszklenia pokryte folią oraz witraże, 

d) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach reklamowych, 

e) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów, 

f) akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe, 

g) tablice reklamowe takie jak:  

- szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału, znajdujące się poza 

budynkiem lub lokalem, 

- neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem 

stanowiącym integralną całość konstrukcyjną; 

2) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 

a) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny podłogowe, 

b) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych: maszyn, aparatów, narzędzi oraz 

osprzęt instalacji, z wyłączeniem szyb, o których mowa w pkt 1 lit. b, 

c) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym, 

d) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem 

bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, 

e) szyby w pojazdach i środkach transportowych, 

f) szyby w szklarniach, cieplarniach, inspektach lub oranżeriach; 

3) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, 

b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy 

ubezpieczonego przedmiotu; 

4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do 

ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności – 500 000PLN; 

5) limit odpowiedzialności ustalony jest na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

które zaszły w okresie ubezpieczenia; 

6) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując 

się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia oraz biorąc 

pod uwagę koszty zamontowania bądź zainstalowania ubezpieczonego mienia, z 

uwzględnieniem kosztów ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, kosztów 

naprawy tego mienia, wstawienia oraz transportu; jeżeli zgłoszone do ubezpieczenia 

mienie posiada napisy, litery, grafikę, koszt ich wykonania powinien być również 

uwzględniony w limicie odpowiedzialności, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także 

koszt nałożenia folii;  

7) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego 

odszkodowania oraz 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 Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej; 

8) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 100 

PLN; 

9) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel pokrywa w ramach limitu 

odpowiedzialności udokumentowane koszty, o których mowa w pkt 6; 



10) wysokość szkody ustalana jest dla szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od 

stłuczenia (rozbicia) - według udokumentowanej wartości uszkodzonego przedmiotu, a 

w razie braku możliwości udokumentowania - według przeciętnej wartości 

uszkodzonego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na 

podstawie cen detalicznych w dniu powstania szkody, albo w razie naprawy - według 

kosztów naprawy ustalonych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń na 

podstawie przeciętnych cen zakładów usługowych w przypadku dokonania naprawy we 

własnym zakresie, bądź według kosztów naprawy udokumentowanych rachunkiem 

naprawy w przypadku dokonania naprawy przez firmę zewnętrzną. 

 

Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 

1) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu 

odpowiedzialności (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności 

wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia), uzasadnione i udokumentowane 

koszty odtworzenia dokumentacji, niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, 

uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym 

mieniu, za która Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od 

ognia i innych żywiołów; 

2) do dokumentacji, o której mowa w pkt 1, zalicza się: 

a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadanym 

mieniem: zezwolenie na prowadzenie działalności, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy 

z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne,  

b) księgi rachunkowe, faktury, 

c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych; 

3) dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być 

ubezpieczone pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w 

tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym 

pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej; 

4) Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty 

robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na 

elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych 

lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych; 

5) Ubezpieczyciel na podstawie niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej 

działalności gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, 

pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,  

b) dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w 

stopniu nie powodującym ich unieważnienia, 

c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu 

szkody; 

6) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do 

limitu odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia i limit ten obowiązuje na 

jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia – 500 

000PLN; 



7) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający i 

powinien on odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych kosztów; 

8) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania 

wypłaconego z tytułu 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 szkód elektrycznych 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, uzgadnia się, 

co następuje: 

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, 

instalacje elektryczne, od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu 

elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia, uszkodzenia izolacji, 

nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.; 

2)  poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz 

w OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 

b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny 

warsztat naprawczy, 

c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych 

(na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób 

dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i 

przeglądami), 

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, 

indykatorach, itp.) i licznikach,     

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach 

oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym 

szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i 

przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,  

g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych; 

3) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 

200 000PLN;  

 

Klauzula szkód mechanicznych 

 Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co 

następuje: 

1)  ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, od 

szkód mechanicznych spowodowanych: 

a) działaniem człowieka, 

b) wadami produkcyjnymi, 



a) przyczynami eksploatacyjnymi; 

2) za szkody spowodowane: 

a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu 

uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby 

trzecie, 

b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w 

projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału lub wad i usterek fabrycznych nie 

wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 

c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody 

eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez 

zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, 

przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, 

sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.; 

3) ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, 

związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, 

brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 

b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje 

specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 

e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny 

warsztat naprawczy, 

f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia, 

g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, 

wgniecenia, obtłuczenia,    

h) wynikające z utraconych korzyści, 

i)  w postaci utraty zysku; 

4)   limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 200 

000PLN.  

 

Klauzula aktów terroryzmu 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody będące następstwem aktów 

terroryzmu w rozumieniu postanowień OWU 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 Ubezpieczyciela 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 – 5 000 

000PLN; 



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 strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 

1) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie 

strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych do ustalonego w umowie ubezpieczenia 

limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela; 

2) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia –  1 000 000PLN; 

3)  wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający kierując się 

przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 

4)  limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania 

oraz 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; 

5)     przez strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne rozumie się: 

a) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z 

wyjątkiem tych działań, które są związane ze zdarzeniami określonymi w OWU, 

pozostającymi poza ochroną ubezpieczeniową, 

b) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku 

publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń, 

c) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na 

celu wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi, 

d)    działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim działaniom lub 

działającej w celu zminimalizowania skutków takich działań; 

6)    dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w 

wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. 

 

Klauzula ubezpieczenia elementów szklanych 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za 

zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje: 

1) przedmiot ubezpieczenia zostaje rozszerzony w zakresie ryzyka stłuczenia (rozbicia 

lub pęknięcia) o następujące przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenia 



budynków lub lokali, w których prowadzona jest przez ubezpieczonego działalność 

gospodarcza: 

a) stanowiące elementy składowe urządzeń i maszyn tj. łóżka w salonach solaryjnych i 

elementy szklane urządzeń w salonach solaryjnych i kosmetycznych, 

b) budowle wykonane ze szkła oraz elementy szklane budowli, 

c) elementy szklane instalacji solarnych i fotowoltaicznych, 

d) szyby w szklarniach, cieplarniach, inspektach i oranżeriach;  

2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do 

ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia – 500 000PLN; 

3) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w 

wysokości 100PLN. 

 

 

Klauzula kradzieży zwykłej  

Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za 

opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje: 

1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży 

zwykłej; 

2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu 

przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec 

osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 

3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany: 

a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą, 

b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia 

lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności 

zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody; 

4)  odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą 

ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia; 

5) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 20 

000PLN (dział III, V). 

 

 

Klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 

1) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego 

mienia), uzasadnione                                                  i udokumentowane koszty uprzątnięcia 

pozostałości po szkodzie poniesione przez ubezpieczonego w związku ze szkodą, za którą 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach umowy ubezpieczenia; 

2) za koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w pkt 1, uznaje 

się koszty rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku (odpadów), jak 

również koszty ich składowania lub utylizacji; 



3) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty 

poniesione na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody 

i powietrza oraz rekultywację gruntów; 

4) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie 

ubezpieczenia; 

5) wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający i powinien on 

odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych kosztów; 

6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego 

odszkodowania wypłaconego 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 Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej 

 

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 

1) do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez 

którą strony rozumieją kwotę w wysokości w wysokości określonej w umowie 

ubezpieczenia, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego 

niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla 

poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe (w tym 

również w przypadku, kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątku przyjęta w 

wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie 

kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego); 

2)   kwota przezornej sumy ubezpieczenia każdorazowo ulega pomniejszeniu o 

wypłacone na podstawie niniejszej klauzuli odszkodowanie;  

3)   maksymalna wysokość odszkodowania wypłaconego przy zastosowaniu 

niniejszej klauzuli z tytułu wystąpienia szkody w mieniu nie może przekroczyć jego 

wartości odtworzeniowej. 

 

 

Klauzula wynagrodzenia ekspertów 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za 

zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje: 

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których 

zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:  

a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona 

została szkoda objęta odpowiedzialnością TU i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił 

odszkodowanie oraz 

b)  konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez TU; 

2)   odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z 

uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie 

świadczenia tych usług; 



3)    odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do 

limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

4)   limit odpowiedzialności – 500 000PLN. 

 

 

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za 

zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:  

1) ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w maszynach, 

urządzeniach, wyposażeniu, w tym w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym, powstałe w 

wyniku wypadku środka transportu w czasie jego transportu pomiędzy miejscami 

ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas transportu w celu 

naprawy lub konserwacji tego mienia; ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe 

podczas załadunku i rozładunku mienia; 

2) limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wysokość franszyzy redukcyjnej 

określone są w umowie ubezpieczenia – limit 100 000PLN 

 

 

Klauzula zrzeczenia się prawa do regresu 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje:  

1)  Ubezpieczyciel zrzeka się swoich praw do regresu z tytułu szkody w ubezpieczonym 

mieniu wobec osób trzecich lub ich pracowników, użytkujących ubezpieczone mienie za 

zgodą ubezpieczonego; 

2) zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę 

umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; 

3)  klauzula niniejsza nie dotyczy firm serwisowych i konserwacyjnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 463 

Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy 

ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w 

odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz 

OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w 

przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. 

postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzule będą miały zastosowanie w przypadku 

wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz 

postanowień niezgodnych z zapisami SWZ, w tym w szczególności z wyłączeniem: 

1) klauzuli ubezpieczenia nowych inwestycji powyższej treści – treść klauzuli 

obowiązuje zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia; 

2) klauzuli miejsca ubezpieczenia (lokalizacji) powyższej treści – treść klauzuli 

obowiązuje zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia; 
3) klauzuli samodzielnej likwidacji szkód powyższej treści – treść klauzuli obowiązuje 

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia; 
4) limitów wskazanych w klauzuli przepięć; obowiązują limity wg OPZ; 
5) pkt 2, 3, 4 i 7b klauzuli dewastacji;  



6) pkt 2a i 3 klauzuli graffiti; 

7) pkt 3a i 4 klauzuli katastrofy budowlanej; 

8) pkt 8 i 10 klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia; 

9) pkt 3 klauzuli ubezpieczenia elementów szklanych; 
10) pkt 3 klauzuli szkód elektrycznych; 
11) pkt 4 klauzuli szkód mechanicznych; 
12) pkt 3 klauzuli ubezpieczenia elementów szklanych; 

13) klauzuli kradzieży zwykłej powyższej treści – treść klauzuli obowiązuje zgodnie 

z Opisem przedmiotu zamówienia; 

14) klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia powyższej treści – treść klauzuli obowiązuje 
zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia; 

15) pkt 2 klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu. 
 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SWZ: 

 

Modyfikacja nr 1 

Część I, Dział I, Rozdział 1, pkt 18 Opisu przedmiotu zamówienia 

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia – Część I, 

Dział I, Rozdział 1, pkt 18, wprowadzając w miejsce postanowienia: 

Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych i 

zakażeń, z włączeniem HIV, WZW i gronkowiec złocisty oraz SARS2 Covid-19. 

Suma gwarancyjna dla punktu 18. wynosi – 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki 

w okresie ubezpieczenia na każdy okres rozliczeniowy. 

postanowienie następującej treści:  

Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych i 

zakażeń, z włączeniem HIV, WZW i gronkowiec złocisty oraz SARS2 Covid-19. 

Suma gwarancyjna dla punktu 18. wynosi – 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki 

w okresie ubezpieczenia na każdy okres rozliczeniowy, przy czym dla COVID-19: 250.000,00 

PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na każdy okres rozliczeniowy. 

Wskazane sumy stanowią podlimity odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej 

10.000.000,00 PLN. 

 

Modyfikacja nr 2 

Część I, Dział II, Rozdział 1 Opisu przedmiotu zamówienia 

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia – Część I, 

Dział II, Rozdział 1, wprowadzając limit odpowiedzialności dla zakresu ubezpieczenia 

zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka w wysokości 

1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na 

wszystkie jednostki. W pozostałym zakresie szkody w postaci zapadania lub osuwania się 

ziemi objęte są ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.  

 

Modyfikacja nr 3 

Część I, Dział II, Rozdział 1 Opisu przedmiotu zamówienia 



Zamawiający dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia – Część I, Dział I, 

Rozdział 1, pkt 8 w zakresie sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego 

obrazy, prace fotograficzne, grafiki oraz inne prace artystyczne, wprowadzając w miejsce 

postanowienia: 

8. OBRAZY, PRACE FOTOGRAFICZNE, GRAFIKI ORAZ INNE PRACE ARTYSTYCZNE 

LP. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN 

1 Obrazy, prace fotograficzne, grafiki oraz inne prace artystyczne 500.000,00 

postanowienie o treści: 

9. OBRAZY, PRACE FOTOGRAFICZNE, GRAFIKI ORAZ INNE PRACE ARTYSTYCZNE 

LP. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN 

1 Obrazy, prace fotograficzne, grafiki oraz inne prace artystyczne 1.000.000,00 

 

Modyfikacja nr 4 

Część II, Rozdział 1, pkt 4, ppkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia – Część II, Rozdział 1, 

pkt 4 ppkt 2, wprowadzając w miejsce postanowienia:  

2) Zakres terytorialny: Polska 

postanowienie o treści:  

2) Zakres terytorialny: Polska i Europa 
 

 

        Z poważaniem,  
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