Znak sprawy: 624695-N-2019

Szczecin, 02.12.2019r.

Do wszystkich Wykonawców

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy
Dobra.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), niniejszym przekazuje wykonawcom treść
wniesionych zapytań dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi
wyjaśnieniami. W przypadkach, w których udzielone odpowiedzi prowadzą do modyfikacji treści SIWZ,
modyfikacje te wprowadzane są zgodnie z art. 38 ust.4 ww. ustawy.

Pytania od 1 do 19 dotyczą części I zamówienia (Zadanie A)
tj. nie dotyczą ubezpieczeń komunikacyjnych
Pytanie1:
W związku z wyżej wymienionym przetargiem zwracamy się z uprzejmą prośbą o włączenie w ubezpieczeniu
mienia od wszystkich ryzyk do katalogu wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela:
- szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka
Odpowiedź
Analogiczne pytanie, ale dotyczące zarówno ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk jak i ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego, zadał także inny Wykonawca w niniejszym postępowaniu (pytanie nr 47). Dlatego
odpowiedź Zamawiającego będzie dwuczęściowa:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (Sekcja 2 Załącznika nr3 do SIWZ)
Zamawiający ustanawia limit odpowiedzialności 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia w odniesieniu do szkód powstałych wskutek osuwania lub zapadania się ziemi
spowodowanych działalnością człowieka. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że niniejsze postanowienie
ma charakter podrzędny w stosunku do listy wyłączeń wprowadzonych w punkcie 2.5 Załącznika nr3 do
SIWZ, tzn. nie usuwa i nie modyfikuje żadnego wyłączenia odpowiedzialności (np. nie usuwa i nie
modyfikuje wyłączenia dot. szkód górniczych w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze)
wprowadzonego w punkcie 2.5 Załącznika nr3 do SIWZ.
Jest zrozumiałe, że ww. limit ma zastosowanie także do działania Klauzuli katastrofy budowlanej (klauzula i
jej limit pozostają bez zmian ale łączna odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu mienia od
wszystkich ryzyk z tytułu szkód powstałych wskutek osuwania lub zapadania się ziemi spowodowanych
działalnością człowieka jest w wysokości ustanowionej wyżej).
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (Sekcja 3 Załącznika nr3 do SIWZ)
Zamawiający ustanawia limit odpowiedzialności 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia w odniesieniu do szkód powstałych wskutek osuwania lub zapadania się ziemi
spowodowanych działalnością człowieka – jest to limit wspólny (łączny) z limitem dla szkód powstałych
wskutek osuwania lub zapadania się ziemi spowodowanych działalnością człowieka ustanowionym w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

Pytanie2:
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmować sieci energetycznych
(rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmująca linie przesyłowe napowietrzne i kablowe
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oraz stacje transformatorowo– rozdzielcze) oraz sieci telekomunikacyjnych (teletransmisyjnych) znajdujących
się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający może udzielić potwierdzenia, że ww. mienie będzie objęte ochroną ubezpieczeniową w
granicach do 500 metrów od lokalizacji Zamawiającego (budynków Gminy Dobra i jednostek), z
zastrzeżeniem że ograniczenie to nie ma zastosowania do linii elektrycznych służących do zasilania
oświetlenia drogowego/ ulicznego (limit odległości nie będzie w tym przypadku warunkiem ochrony
ubezpieczeniowej).
Pytanie3:
Prosimy o wskazanie lokalizacji o największej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia – opisowo i
kwotowo
Odpowiedź
Lokalizacja o największej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się w miejscowości
Mierzyn. Jest to lokalizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie (ul. Kolorowa 27 72-006 Mierzyn):
- budynek szkoły, nr inw. 50000024, suma ubezpieczenia 30.072.852,00 zł, por. Zestawienie nr8
- mienie (maszyny, urządzenie, wyposażenie oraz księgozbiory) suma ubezpieczenia 1.280.995,58 zł.
- sprzęt elektroniczny suma ubezpieczenia 450.579,15 zł.
RAZEM: ok. 32 mln zł
Pytanie4:
Prosimy o potwierdzenie, że nie zgłoszono do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z
eksploatacji/ pustostanów.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że w niniejszym przetargu nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia obiekty
nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji/pustostany.
Pytanie5:
W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/
pustostanów prosimy o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytania lub udostępnienie dokumentacji:
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
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr4 niniejsze pytanie nie dotyczy Zamawiającego.. Jeśli jednak w
przyszłości (w trakcie realizacji zamówienia) w zasobach Zamawiającego pojawi się obiekt nieużytkowany/
wyłączony z eksploatacji/ pustostan, i obiekt taki miałby na wniosek Zamawiającego i za indywidualną
zgodą Ubezpieczyciela zostać włączony do ubezpieczenia, Zamawiający udzieli wymaganych informacji
Ubezpieczycielowi o obiekcie.
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Pytanie6:
Prosimy o zgłoszenie do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów
według wartości rzeczywistej.
Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr4 w niniejszym przetargu nie zostały zgłoszone do
ubezpieczenia budynki nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji/pustostany.
Pytanie7:
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
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr4 w niniejszym przetargu nie zostały zgłoszone do
ubezpieczenia obiekty nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji/pustostany.
Pytanie8:
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
Nie dotyczy – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr4.
Pytanie9:
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
Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenia na użytkowanie i zgodnie z tymi
pozwoleniami są użytkowane.
Pytanie10:
Prosimy o wskazanie czy zgłoszone zostały do ubezpieczenia instalacje baterii słonecznych zasilających
instytucje i budynki.
Odpowiedź
Zgłoszone do ubezpieczenia budynki nie posiadają instalacji baterii słonecznych; Zamawiający nie posiada
instalacji baterii słonecznych zasilających instytucje i budynki.
Pytanie11:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia, przedmioty ubezpieczenia - instalacje baterii słonecznych
zasilających instytucje i budynki.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę. Wprawdzie Zamawiający nie
dysponuje obecnie takim mieniem ale - choć nie jest to bardzo prawdopodobne - nie można wykluczyć, że w
okresie realizacji zamówienia może wejść w jego posiadanie (w chwili obecnej instalacje takie nie są
przewidziane w ramach planowanych inwestycji).
Pytanie12:
Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich
20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.
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Odpowiedź
W okresie ostatnich 20 lat na terenie ubezpieczanych lokalizacji ani w ich sąsiedztwie nie było powodzi;
Zamawiający nie przypomina sobie również żadnych podtopień w ubezpieczanych lokalizacjach.
Pytanie13:
Prosimy o zmniejszenie limitu w następujących klauzulach:
- Klauzula katastrofy budowlanej zmniejszenie limitu do 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia
- Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie do 500.000,00 zł na jedno i wszystkie szkody
zaistniałe w okresie ubezpieczenia. Limit ponad sumę ubezpieczenia.
- Klauzula ubezpieczenia od dewastacji do 100.000,00 zł na jedno i wszystkie szkody zaistniałe w okresie
ubezpieczenia z podlimitem 15.000,00 zł ustanowionym w odniesieniu do szkód polegających na
uszkodzeniach w wyniku pomalowania ( graffiti )
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.
Pytanie14:
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
Zamawiający poinformował w Załączniku nr 3 do SIWZ (por. Wyjaśnienie1 w opisie ryzyka 3 w pkt. 4.2), że
nie posiada czynnych ani zamkniętych składowisk odpadów. Reasumując, zakres ubezpieczenia OC nie
obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem
oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów.
Przy okazji, Zamawiający przypomina, że w zasobach Zamawiającego znajduje się punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez Gminę (por. Wyjaśnienie2 w opisie ryzyka 3 w pkt.
4.2). Odpowiedzialność cywilna w związku z zarządzaniem, posiadaniem i utrzymywaniem przedmiotowego
gminnego obiektu wchodzi do zakresu ubezpieczenia.
Pytanie15:
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
Podmioty wykonujące działalność leczniczą, farmaceutyczną (lub badawczą w tych zakresach) nie są i nie
będą obejmowane ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej SIWZ. Zakres ochrony nie obejmuje
również zarządzania jednostkami służby zdrowia. Jednocześnie zwracamy uwagę na wymagany przez SIWZ
zakres ubezpieczenia związany z udzielaniem drobnych świadczeń medycznych, por. dodatkowe
postanowienie litera i) w pkt. 4.2 Załącznika nr3 do SIWZ.
Pytanie16:
Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej szkód spowodowanych przez wirus HIV lub
priony
Odpowiedź
Wykonawca ma na myśli ryzyko nr8 wprowadzone w punkcie 4.2 Załącznika nr3 do SIWZ:
Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z przeniesienia wszelkich chorób zakaźnych i zakażeń lub
przeniesienia wszelkich chorób pasożytniczych lub za szkody będące następstwem zatrucia. Zamawiający nie
zgadza się na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.
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Pytanie17:
Prosimy o wprowadzenie podlimitu sumy gwarancyjnej ( również w zakresie OC za produkt ) na szkody
powstałe w związku z udzielaniem drobnych świadczeń (np. w placówkach oświatowych) takich jak np.
założenie lub zmiana opatrunków, podawanie leków, iniekcje a także szkody powstałe w związku z
udzieleniem/ nie udzieleniem pierwszej pomocy; uwzględnia to także OC za produkt (np. leki, szczepionki,
plastry, itd.).
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.
Pytanie18:
W odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone uczestnikom lub innym osobom lub podmiotom w
wyniku organizowania i przeprowadzania imprez przez Gminę i jej jednostki prosimy o wykreślenie zapisu:
Ubezpieczyciel uwzględni jednak możliwość wykonywania pokazów ogni sztucznych/fajerwerków przez
niespecjalistów (np. pracowników Gminy) z wykorzystaniem zestawów do samodzielnego odpalania (nie
wymagających pozwolenia na nabywane i używanie).
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.
Pytanie19:
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o zmianę franszyzy redukcyjna/udział własny w
odniesieniu do zakresu 20 wprowadzającego czyste straty finansowe:
- z 500 zł
- na 1 000 zł
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.

Pytania od 20 do 23 dotyczą części II zamówienia (Zadanie B)
tj. dotyczą ubezpieczeń komunikacyjnych
Pytanie20:
Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2017, 2018 i 2019 z podziałem
odrębnie na ryzyko OCppm oraz Auto Casco.
Odpowiedź
Od 01.01.2017 do 31.12.2019 Zamawiający posiadał trzy kolejne umowy flotowe z PZU.

Okres umowy flotowej

Ubezpieczenie OC
ilość ubezpieczonych ryzyk
(zawartych ubezpieczeń) w ramach
danej umowy flotowej

Ubezpieczenie AC
ilość ubezpieczonych ryzyk
(zawartych ubezpieczeń) w ramach
danej umowy flotowej

Umowa flotowa 2017

16

7

Umowa flotowa 2018

20

8

Umowa flotowa 2019 *)

13

11

*) nie wszystkie polisy w ramach tej umowy flotowej zostały wystawione; pozostało do ubezpieczenia 7 pojazdów (7
ryzyk OC ppm, bez ubezpieczeń AC dla tych 7 pojazdów).
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Pytanie21:
Prosimy o podanie na jaki dzień zostały sporządzone podane dane szkodowe
Odpowiedź
Podane dane szkodowe w ubezpieczeniach komunikacyjnych zostały sporządzone na podstawie zaświadczeń
zebranych w dniu 29.10.2019 od towarzystwa PZU (w uzupełnieniu do informacji podanej w odpowiedzi na
pytanie nr20 wyjaśniamy, że w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 Zamawiający posiadał umowę flotową z PZU).
Pytanie22:
Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia AC odpowiedzialności za wyposażenie dodatkowe ruchome
nie zamontowane na stałe w pojeździe.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.
Pytanie23:
Prosimy o wykreślenie zapisu „w przypadku szkód w ogumieniu nie wymaga się, by powstały one
jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową”.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 24 ma charakter ogólny
Pytanie24:
Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:
Klauzula odnowienia umowy ubezpieczenia
1. W związku wolą kontynuacji współpracy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej na okres kolejnych 12
miesięcy, Ubezpieczyciel i Ubezpieczający wspólnie uzgodnili, iż umowa ubezpieczenia będzie odnowiona w
kolejnym rocznym (12 miesięcy) okresie ubezpieczenia (zostanie wystawiona kolejna, odrębna polisa), przy
zastosowaniu tej samej składki i na takich samych zasadach i warunkach, z wyjątkiem sytuacji, gdy
którakolwiek z następujących przesłanek będzie miała zastosowanie na ostatni dzień 11 miesiąca okresu
ubezpieczenia niniejszej polisy (w takim przypadku Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji i zmiany jej
warunków, w tym składki i franszyzy redukcyjnej):
a. Współczynnik szkodowości, tj. procentowy stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i rezerwy
szkodowej do zapłaconej składki brutto jest wyższy niż 30%.
b. Nastąpił wzrost o ponad 10% w planowanych obrotach za kolejne 12 miesięcy, w porównaniu do obrotów
za poprzednie 12 miesięcy.
c. Nastąpiły znaczące zmiany w ryzyku.
d. Nastąpiły zmiany w prawie, które mają wpływ na zwiększenie ryzyka Ubezpieczyciela.
e. Nastąpiły zmiany regulacji prawnych odnoszących się do umów ubezpieczenia, które zobowiązują
Ubezpieczającego do zmiany jakiegokolwiek terminu lub warunków umowy ubezpieczenia.
f. Nastąpiły zmiany w umowach reasekuracji powodujące, że ochrona reasekuracyjna na tych samych
warunkach, jak wcześniej nie jest już dostępna dla Ubezpieczyciela.
2. Odnowienie umowy o którym mowa w ust. 1 może nastąpić tylko jednokrotnie w odniesieniu do
przyszłych, następujących po sobie umowach ubezpieczenia, rozpoczynając od polisy nr ………… w
przypadku dobrowolnego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z działalnością i posiadaniem mienia
3. W przypadku, gdy zajdzie którakolwiek z przesłanek o których mowa w ust. 1 i strony nie dojdą do
porozumienia po weryfikacji Ubezpieczyciela, o której mowa w ust. 1, umowa ubezpieczenia nie odnawia się
i kończy się zgodnie z pierwotną datą końca okresu ubezpieczenia pierwszej polisy.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę. W razie potrzeby strony
mogą wykorzystać możliwość wskazaną w zapisach pkt.4 w Rozdziale XVIII SIWZ.
6 / 20

Pytania od 25 do 55 dotyczą części I zamówienia (Zadanie A)
Pytanie25:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony „klauzuli czystych strat finansowych wyrządzonych przy
wykonywaniu władzy publicznej” odpowiedzialności cywilnej za szkody:
• Które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo
cywilne względy słuszności
• Wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej
• Wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez
niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.
Pytanie26:
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
Zamawiający potwierdza.
Pytanie27:
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:
U Zamawiającego nie ma stanowisk pracy, na których istniałaby możliwość wystąpienia atmosfery
wybuchowej. Stanowiska pracy u Zamawiającego spełniają wymagania określone w przepisach.
Pytanie28:
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:
Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Budowlane.
Pytanie29:
Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom
okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają
regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez
uprawnione podmioty.
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Pytanie30:
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
Zamawiający informuje, iż w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń
warunkujących ich użytkowanie.
Pytanie31:
Czy wszystkie elementy drewniane w budynkach pokryte są warstwami ogniochronnymi (np. fobos), lub są
obudowane/ pokryte płytą gipsowo-kartonową, tynkiem lub wylewką cementową?
Odpowiedź
Zamawiający nie potrafi udzielić informacji w tej sprawie.
Pytanie32:
Czy instalacja elektryczna i wszystkie elementy instalacji elektrycznej (np. rozdzielnice, przełączniki) są
odizolowane od elementów drewnianych (np. poprzez zastosowanie peszli lub uchwytów izolujących)?
Odpowiedź
Zamawiający nie potrafi udzielić informacji w tej sprawie.
Pytanie33:
Prosimy o podanie wartości ewidencyjnej budowli, urządzeń i wyposażenia zewnętrznego nieujętego w
ubezpieczeniu systemu sum stałych (pkt. 2.1.16)
Odpowiedź
Zamawiający nie umie określić tej wartości. Obowiązuje suma ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. Proszę
zwrócić uwagę, że mienie rodzaju wymienionego w punkcie 2.1.16 Załącznika nr 3 do SIWZ bywa nierzadko
jedynie elementem (częścią składową) środków trwałych.
Pytanie34:
Prosimy o podanie wartości ewidencyjnej maszyn, urządzeń, przyrządów, wyposażenia wykorzystywanego na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej
rzeczy (pkt. 2.1.18)
Odpowiedź
Maszyny, urządzenia, przyrządy, wyposażenie wykorzystywane na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
użytkowania, leasingu (lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy) nie są co do zasady ujmowane
w ewidencji (nie jest to mienie Zamawiającego). Zamawiający włączając do zakresu ubezpieczenia omawiany
rodzaj przedmiotu ubezpieczenia nie miał na myśli precyzyjnie określonych np. kilku maszyn i urządzeń,
których wartość mógłby Zamawiający aktualnie podliczyć i podać ją Wykonawcy. Punkt 2.1.18 Załącznika
nr3 do SIWZ ma zastosowanie instytucyjne, zabezpieczające Zamawiającego, i uzupełnia zakres ochrony
ubezpieczeniowej także w odniesieniu do mienia, które stanie się przedmiotem ubezpieczenia w trakcie
realizacji zamówienia.
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Pytanie35:
Prosimy o podanie wartości ewidencyjnej oraz zmianę systemu ubezpieczenia z pierwszego ryzyka na sumy
stałe dla następujących przedmiotów ubezpieczenia: środki obrotowe, mienie osób trzecich
Odpowiedź
Prosimy, by Wykonawca zwrócił uwagę, że ubezpieczenie środków obrotowych w systemie na pierwsze
ryzyko dotyczy wyłącznie punktu 2.1.17.1 Załącznika nr3 (z sumą ubezpieczenia 5.000,00 zł) i obejmuje
środki rodzaju papier oraz materiały i przybory biurowe. Suma ubezpieczenia środków obrotowych podana w
punkcie 2.1.17.2 (80.000,00 zł) jest już określona w systemie na sumy stałe. Zamawiający jest jednostką
samorządu terytorialnego (nie jest np. firmą handlującą papierem/przyborami biurowymi itd.) dlatego system
ubezpieczenia środków obrotowych na pierwsze ryzyko wprowadzony w punkcie 2.1.17.1 Załącznika nr 3 do
SIWZ pozostaje bez zmian.
Zamawiający wnioskuje, że pozostała część pytania Wykonawcy „mienie osób trzecich” dotyczy punktu
2.1.15 Załącznika nr3 do SIWZ, tj. odzieży i obuwia osób trzecich oddanych na przechowanie w szatniach.
Zamawiający nie jest w stanie podać „wartości ewidencyjnej” tego mienia. Podana suma ubezpieczenia na
pierwsze ryzyko odzwierciedla wysokość maksymalnej szkody biorąc pod uwagę szacowaną wartość odzieży
i obuwia, którą uczeń pozostawia w szatni, oraz liczbę uczniów w danej placówce oświatowej. Zamawiający
pozostawia system ubezpieczenia bez zmian.
Pytanie36:
Prosimy o informację w jaki sposób zostały wycenione książki.
Odpowiedź
Zamawiający wnioskuje, że pytanie Wykonawcy dotyczy tabeli 2.1.10 „Księgozbiory” w Załączniku nr3 do
SWIZ. Odpowiedź na pytanie zamieszczona jest pod wspomnianą tabelą.
Pytanie37:
Prosimy o wyłączenie w klauzuli katastrofy budowlanej z zakresu ubezpieczenia obiektów o złym stanie
technicznym.
Odpowiedź
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów o złym stanie technicznym.
Pytanie38:
Czy Zamawiający potwierdza że obiekty przeznaczone do rozbiórki nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia w
ramach przedmiotowego postępowania?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.
Pytanie39:
Czy Zamawiający potwierdza, że mienie nieużytkowane nie stanowi przedmiotu ubezpieczenia w ramach
przedmiotowego postępowania?
Odpowiedź
Zamawiający wnioskuje, że pytanie wykonawcy nie odnosi się do maszyn, urządzeń, wyposażenia czasowo
wyłączonych z eksploatacji (np. przeniesionych do innej lokalizacji wskutek remontu budynku, lokalu) lub w
pewnych przypadkach mienia trzymanego na zapas (np. meble).
W odniesieniu do budynków, lokali, budowli – Zamawiający informuje, że wśród mienia zgłoszonego
niniejszym do ubezpieczenia nie ma obiektów nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji/pustostanów.
Jeśli jednak w przyszłości (w trakcie realizacji zamówienia) w zasobach Zamawiającego pojawi się obiekt
nieużytkowany/ wyłączony z eksploatacji/ pustostan, i obiekt taki miałby na wniosek Zamawiającego i za
indywidualną zgodą Ubezpieczyciela zostać włączony do ubezpieczenia, Zamawiający udzieli wymaganych
informacji Ubezpieczycielowi o obiekcie.
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Pytanie40
Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich
20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.
Odpowiedź
Wyjaśnień w tym względzie Zamawiający udzielił w odpowiedzi na pytanie nr 12; przytaczamy poniżej:
W okresie ostatnich 20 lat na terenie ubezpieczanych lokalizacji ani w ich sąsiedztwie nie było powodzi;
Zamawiający nie przypomina sobie również żadnych podtopień w ubezpieczanych lokalizacjach.
Pytanie41
W odniesieniu do poniższego zapisu prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia są sieci
zlokalizowane w odległości do 500m od lokalizacji?
pkt. 2.6 podpunkt 1.
1.Uwaga: z ochrony ubezpieczeniowej jako kategoria mienia nie są wyłączone napowietrzne, naziemne, podziemne
linie elektryczne, elektroenergetyczne, elektroniczne, telekomunikacyjne, informatyczne, telewizji kablowej, itp. wraz z
ich elementami, urządzeniami, stacjami (np. transformatorowo-rozdzielczymi stacjami sieci elektroenergetycznych)
nawet jeśli znajdują się poza lokalizacjami Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego pod warunkiem, że stanowią
własność Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego (lub są w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego).

Odpowiedź
Wyjaśnień w tym względzie Zamawiający udzielił w odpowiedzi na pytanie nr 2; przytaczamy poniżej:
Zamawiający może udzielić potwierdzenia, że ww. mienie będzie objęte ochroną ubezpieczeniową w granicach do 500
metrów od lokalizacji Zamawiającego (budynków Gminy Dobra i jednostek), z zastrzeżeniem że ograniczenie to nie
ma zastosowania do linii elektrycznych służących do zasilania oświetlenia drogowego/ ulicznego (limit odległości nie
będzie w tym przypadku warunkiem ochrony ubezpieczeniowej).

Pytanie42
W odniesieniu do poniższych zapisów prosimy o potwierdzenie, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela odnosi
się maksymalnie do sumy ubezpieczenia zniszczonego/uszkodzonego obiektu.
pkt. 2.6 podpunkty 3 i 4
3.Uwaga: Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego/uszkodzonego obiektu przy zastosowaniu
zmienionej technologii/konstrukcji, o ile zmiana technologii/konstrukcji wynika z aktualnie obowiązujących przepisów
prawa lub decyzji administracyjnych. Odszkodowanie wyliczane będzie z uwzględnieniem dodatkowych kosztów
(zwiększonych nakładów na odtworzenie) wynikających ze zmienionej technologii/konstrukcji.
4. Uwaga: w przypadku szkody w obiektach znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków (w tym także jeśli
są wpisane do rejestru zabytków) odszkodowanie wyliczane jest z uwzględnieniem dodatkowych kosztów
(zwiększonych nakładów na odtworzenie) wynikłych ze specyfiki takiego mienia w tym wynikłych z konieczności
spełnienia określonych wymogów dotyczących technologii naprawy lub odbudowy i materiałów.

Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, iż przytoczony przez Wykonawcę zapis nie nakłada na Ubezpieczyciela obowiązku
wypłaty odszkodowania powyżej sum i limitów przyjętych w SIWZ. W szczególności oznacza to, że
odszkodowanie może przekroczyć sumę ubezpieczenia obiektu, np. w związku z Klauzulą przezornej sumy
ubezpieczenia.
Pytanie43:
Odnośnie pkt. 2.5 Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności za szkody punkt 19 cyt.
„19. polegające na niedziałaniu, nieprawidłowym działaniu lub nieprawidłowym zastosowaniu oprogramowania lub
nośników informacji, a także niedostępności, utracie lub zniekształceniu informacji przechowywanej bądź
przetwarzanej przez sprzęt, oprogramowanie lub nośnik informacji, a także niedziałaniu lub na nieprawidłowym
działaniu urządzenia, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia,
wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki tego innego zdarzenia;”

prosimy o potwierdzenie, ze intencją Zamawiającego nie jest włączenie do ubezpieczenia jakichkolwiek
szkód powstałych w danych elektronicznych, w tym: zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub
zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy
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komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych
osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikających z
nich jakichkolwiek szkód następczych, 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 kosztów i nakładów dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych
powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania
szkód.
Odpowiedź
Wg Zamawiającego rozbudowane pytanie Wykonawcy zawiera niejednoznaczności lub omyłki gramatyczne.
Zamawiający czyta i rozumie pytanie Wykonawcy w sposób:
prosimy o potwierdzenie, ze intencją Zamawiającego nie jest włączenie do ubezpieczenia:
a) jakichkolwiek szkód powstałych 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) oraz
b) wynikających z nich jakichkolwiek szkód następczych, w tym, lecz nie wyłącznie: fizyczne szkody w
ubezpieczonym mieniu, utrata możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utrata 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.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, przy czym w odniesieniu do akapitu litera b)
potwierdzenie dotyczy szkód następczych w odniesieniu do tej maszyny/urządzenia, w której rezydowały
wspomniane dane elektroniczne.
Pytanie44:
W odniesieniu do poniższego zapisu, prosimy o usunięcie z zakresu poniższej klauzuli oraz potwierdzenie , iż
w ramach tej klauzuli nie będą obejmowane : drogi, ulice, mosty, parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki,
kładki, itp. infrastruktura wodno-kanalizacyjna, infrastruktura CO, place (chyba że chodzi o place zabaw,
boiska sportowe, w tym także np. skateparki).
Klauzula szczególna ubezpieczania pojedynczych elementów gr.2 środków trwałych (dotyczy Urzędu Gminy
Dobra)
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły,
że:
Na każdy wniosek Ubezpieczającego zakresem ubezpieczenia zostaną objęte budowle, w których posiadanie wejdzie
Ubezpieczony w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, przy czym:
1. Początkiem ochrony ubezpieczeniowej jest moment zgłoszenia mienia Ubezpieczycielowi.
2. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest udokumentowane wejście w posiadanie, a nie wpis do ewidencji.
3. Rozliczenie składki za udzielenie przedmiotowej ochrony będzie następować wg systemu „pro rata temporis”
z zachowaniem stawek z początku okresu trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Składka będzie naliczana za
rzeczywisty okres ochrony ubezpieczeniowej: od daty oznaczającej początek ochrony składnika majątkowego do
daty oznaczającej koniec ochrony tego składnika. W szczególności, nie będzie obowiązywać zasada naliczania
składki od 1 dnia miesiąca, w którym składnik majątkowy został objęty ochroną ubezpieczeniową, ani zasada
naliczania składki za cały miesiąc w przypadku rozpoczętego ale nie zakończonego miesiąca ubezpieczenia.

Odpowiedź
W odniesieniu do ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia Zamawiający ustanawia limit odpowiedzialności w
wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie45:
W klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych i montażowych prosimy dodanie zapisu, iż w ramach
tej klauzuli nie odpowiadamy za skutki katastrofy budowlanej.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.

11 / 20

Pytanie46:
W klauzuli zwrotu kosztów naprawy zabezpieczeń prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności w
wysokości 20 000PLN
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.
Pytanie47:
Do katalogu wyłączeń all risk i elektroniki prosimy o dodanie zapisu, iż intencją Zamawiającego nie jest
obejmowanie szkód spowodowanych osuwaniem lub zapadaniem się ziemi związanych z działalnością
ludzką.
Odpowiedź
Podobne pytanie zadał także inny Wykonawca w niniejszym postępowaniu (pytanie nr 1). Przytaczamy
odpowiedź:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (Sekcja 2 Załącznika nr3 do SIWZ)
Zamawiający ustanawia limit odpowiedzialności 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia w odniesieniu do szkód powstałych wskutek osuwania lub zapadania się ziemi
spowodowanych działalnością człowieka. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że niniejsze postanowienie
ma charakter podrzędny w stosunku do listy wyłączeń wprowadzonych w punkcie 2.5 Załącznika nr3 do
SIWZ, tzn. nie usuwa i nie modyfikuje żadnego wyłączenia odpowiedzialności (np. nie usuwa i nie
modyfikuje wyłączenia dot. szkód górniczych w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze)
wprowadzonego w punkcie 2.5 Załącznika nr3 do SIWZ.
Jest zrozumiałe, że ww. limit ma zastosowanie także do działania Klauzuli katastrofy budowlanej (klauzula i
jej limit pozostają bez zmian ale łączna odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu mienia od
wszystkich ryzyk z tytułu szkód powstałych wskutek osuwania lub zapadania się ziemi spowodowanych
działalnością człowieka jest w wysokości ustanowionej wyżej).
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (Sekcja 3 Załącznika nr3 do SIWZ)
Zamawiający ustanawia limit odpowiedzialności 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia w odniesieniu do szkód powstałych wskutek osuwania lub zapadania się ziemi
spowodowanych działalnością człowieka – jest to limit wspólny (łączny) z limitem dla szkód powstałych
wskutek osuwania lub zapadania się ziemi spowodowanych działalnością człowieka ustanowionym w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.
Pytanie48:
Prosimy o informacje czy obiekty PSZOK są w zasięgu działania hydrantów wewnętrznych lub zewnętrznych
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż obiekty POSZK są w zasięgu działania hydrantów zewnętrznych.
Pytanie49:
Prosimy o przeniesienie do warunków fakultatywnych objęcie ochroną mienia PSZOK.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.
Pytanie50:
W przypadku braku zgody prosimy o ubezpieczenia mienia w PSZOK na ryzykach nazwanych oraz
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 5000,00PLN.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.
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Pytanie51:
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości
2 000PLN.
Pytanie52 (dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego):
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 500PLN dla sprzętu elektronicznego
stacjonarnego i przenośnego oraz telefonów komórkowych
Pytanie53 (dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego):
Prosimy o wprowadzenie osobnej franszyzy redukcyjnej dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania
w wysokości: 5 % wartości szkody, nie mniej niż 3 000PLN.
Odpowiedź na Pytanie51, Pytanie52, Pytanie53
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.
Pytanie54 (dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego):
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie następującej klauzuli:
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
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie55:
TREŚCI KLAUZUL
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących klauzul do ubezpieczenia majątku (w poniższej
treści) w zamian za przytoczone w SIWZ:
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;
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
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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 podstawie 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 odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych;
2) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie w transporcie, na wystawach, pokazach i targach oraz mienie stanowiące przedmiot prac remontowo-budowlanych;
3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności
Ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie
więcej niż 10 mln PLN;
4) 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.
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 w rozumieniu postanowień OWU;
2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu ustalonego w umowie
ubezpieczenia;
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;
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,
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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;
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 ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez
ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych 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 niniejszą 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 remontowobudowlanych;
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,
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
przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 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.
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,
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4)
5)
6)

7)

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;
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;
wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością
maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
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;
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;
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 ustalona w umowie ubezpieczenia;
9) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel pokrywa w ramach limitu odpowiedzialności
udokumentowane koszty, o których mowa w pkt 6;
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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 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;
3) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną ustaloną w umowie ubezpieczenia.
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;
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.;
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2)

3)

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;
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wysokość franszyzy redukcyjnej
określone są w umowie ubezpieczenia.

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)

2)

3)

4)

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, od szkód mechanicznych
spowodowanych:
a) działaniem człowieka,
b) wadami produkcyjnymi,
a) przyczynami eksploatacyjnymi;
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.;
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;
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wysokość franszyzy redukcyjnej
określone są w umowie ubezpieczenia.

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;
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.
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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;
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 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 ustalony w umowie ubezpieczenia.
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 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
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2)

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;
limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia 50 000,00 PLN.

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
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.

***
W uzupełnieniu powyższych odpowiedzi i modyfikacji, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza następującą modyfikację treści SIWZ poprzedzoną
poniższym wyjaśnieniem:
Wyjaśnienie:
Przypominamy Wykonawcom, że Zamawiający w dniu 28.11.2019 przesunął termin składania ofert na dzień
06.12.2019, godz. 11:45 - Ogłoszenie nr 540258311-N-2019 z dnia 28-11-2019 r.
Modyfikacja_1 treści SIWZ stosownie do ww. ogłoszenia:
Termin składania ofert ustala się na dzień 06.12.2019, godz. 11:45; termin otwarcia ofert ustala się na dzień
06.12.2019, godz. 12:00. Napis, którym Wykonawca oznacza opakowanie zawierające ofertę, przytoczony w
Rozdziale VII SIWZ pkt.12, zmienia się odpowiednio na napis:
"Przetarg nieograniczony – Oferta na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dobra.
Nie otwierać przed 06.12.2019 r. godz. 12:00”.
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