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Sosnowiec 18.08.2014r. 
 
 

CZĘŚĆ I 
wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania 

 
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

                                                                            
Dotyczy:   

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w 
Sosnowcu 

Nr referencyjny: MZSO.271.11.2014, nr ogłoszenia:269938 - 2014 
 
Zgodnie ze złożonymi zapytaniami udzielamy odpowiedzi na: 
 

I. Dot. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z 
włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia (zadanie 1).  

 
1) Czy w miejscu ubezpieczenia w ubiegłych latach miały miejsce zalania i podtopienia? 

Odp. 
JEST W SIWZ (str. 11).  
 

2) Prosimy o potwierdzenie, że okres ubezpieczenia rozpocznie się po uzyskaniu przez wszystkie obiekty będące 
przedmiotem ubezpieczenia wymaganych prawem odbiorów technicznych i pozwoleń na użytkowanie. 

 
Odp. 
Zamawiający potwierdza. 
JEST W SIWZ (str. 11).  
 

3) W odniesieniu do zadania nr 1 a) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych w rubryce „Wymagany 
zakres ubezpieczenia” prosimy o dopisanie, że w odniesieniu do osunięcia się ziemi i zapadania się ziemi 
ochroną objęte są zdarzenia nie spowodowane działalnością człowieka.  

 
Odp. 
SIWZ nie zawiera definicji osunięcia i zapadania ziemi. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ 
zastosowanie  mają OWU.  

 
4) Z definicji zalania prosimy o wyłączenie zdarzeń wskutek działania niskich temperatur.  

 
Odp. 
Zgoda.  
W zamian Zamawiający wnioskuje o wprowadzenie zapisu „wskutek pęknięcia rur”. 
 

5) Czy zbierane są również baterie, akumulatory itp.? 
 
Odp. 
Zamawiający potwierdza – JEST W SIWZ (str. 20).  
 

6) W odniesieniu do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia od kradzieży z 
włamaniem i rabunku prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 PLN w każdej 
szkodzie lub 500,00 PLN w każdej szkodzie. 

 
Odp. 
Dopuszczalna franszyza redukcyjna: 500,00 zł – zgodnie z SIWZ. 

 
7) Prosimy o potwierdzenie, że klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia nie dotyczy środków 

obrotowych.  
 
Odp. 
Zamawiający potwierdza - JEST W SIWZ (str. 26) 
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8) Prosimy o zmianę treści klauzuli reprezentantów na poniższą:  
„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte Szkody spowodowane przez umyślne działanie lub rażące niedbalstwo 
Reprezentantów Ubezpieczającego. Przez reprezentantów rozumiemy: 

– w przedsiębiorstwach państwowych: dyrektor, zastępca dyrektora, pełnomocnik lub zarządca, 
– w spółkach kapitałowych: członkowie zarządu spółki i prokurenci, 
– w spółkach jawnych: wspólnicy i prokurenci, 
– w spółkach partnerskich: partnerzy (lub członkowie zarządu) i prokurenci, 
– w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych: komplementariusze i prokurenci, 
– w spółkach cywilnych: wspólnicy, 
– w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: członkowie zarządu.” 
 

Odp. 
JEST W SIWZ (str. 26)  

 
9) W klauzuli automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie zmiany z: 

„Ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia nowych miejsc, jeżeli są one wykorzystane dłużej niż 3 
miesiące.” na „Ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia nowych miejsc, jeżeli są one wykorzystane dłużej 
niż 14 dni.” Oraz wykreślenie zdania: „Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, obok 
wymienionych w polisie miejsc, także wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje własne, wynajmowane, 
dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób użytkowane na terenie Polski, w których znajduje się mienie 
Ubezpieczającego.”. Prosimy również o ustanowienie limitu dla ww. klauzuli w maksymalnej wysokości 
5.000.000,00 PLN na każdą nową lokalizację.  

 
Odp. 
JEST W SIWZ (str. 26)  

 
 

10) W klauzuli wartości księgowej brutto prosimy o dopisanie: „Ubezpieczający ma prawo do odtworzenia mienia 
w dowolnej lokalizacji w ciągu trzech lat od daty wystąpienia szkody. Jeżeli Ubezpieczający nie podejmie w tym 
czasie działań na rzecz odtworzenia mienia, przez które rozumie się przynajmniej złożenie wiążących 
zamówień na jego realizację, ubezpieczyciel będzie miał prawo ograniczyć wysokość odszkodowania do 
wartości rzeczywistej mienia lub części mienia dotkniętych szkodą.” 

 
Odp. 
Brak zgody.  

 
11) Prosimy o zmianę treści klauzuli katastrofy budowlanej na poniższą: 

„1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/wszystkich 
ryzyk) o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się niezamierzone, 
nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty 
wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych 
2. Nie jest katastrofą budowlaną: 
a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, 
b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 
c) awaria instalacji. 
3. Limit odpowiedzialności ustalony w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności TU …………………. na 
jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia w następstwie katastrofy budowlanej. 
4. TU ……………… nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 
a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: 
• 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, 
• 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej, 
b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 
c) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 
d) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego 
obiektu, 
e) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach 
konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych 
zezwoleń, 
f) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność 
posadowienia konstrukcji, 
g) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, 
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h) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania 
mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję 
budowlaną, 
i) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji, 
j) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumienie prawa górniczego, 
k) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy, 
l) rusztowaniach, szalunkach, obudowach technologicznych, tunelach i przeprawach mostowych. 
5. W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, ubezpieczający jest obowiązany zgodnie z Prawem 
Budowlanym (Ustawa A z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.): 
1)zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy, 
2)zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania, 
3)niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 
a)właściwy organ, 
b)właściwego miejscowo prokuratora i Policję, 
c)inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych 
przepisów. 
6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą prawdopodobieństwa powstania szkody lub zwiększenia jej 
rozmiarów, TU ……………... może odpowiednio zwiększyć składkę, poczynając od chwili, gdy zaszła ta 
okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W wypadku takim …………….. 
wezwie Ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki, a Ubezpieczający może w ciągu 14 dni od otrzymania 
wezwania odstąpić od umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego do zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą. Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło po szkodzie, 
TU…………………. może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie. 
7. TU …………….. może odstąpić od umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego 
do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ujawnienia 
okoliczności, które pociągają za sobą takie zwiększenie prawdopodobieństwa powstania szkody lub jej rozmiarów, że 
TU ………………... nie zawarłoby umowy ubezpieczenia, gdyby wiedziało o tej okoliczności. 
8. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego 
do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą w drodze pisemnego, jednomiesięcznego wypowiedzenia w 
przypadku zaistnienia w okresie ubezpieczenia szkody, w związku z którą TU ………………... wypłaciło lub jest 
zobowiązane do wypłaty odszkodowania. 
9. Składka z tytułu niniejszej Klauzuli: określona powyżej. 
10. Franszyza redukcyjna: określona w polisie.” 
 
Odp. 
SIWZ jest poniższa treść: (str. 28) 
 
 „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia 
ustala się, że za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody 
powstałe wskutek katastrofy budowlanej. 
Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, a także 
konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały 
powiadomione podmioty określone w art. 75 ust.1 Prawa Budowlanego. 
Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 
1) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany, 
2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część 
budynku, awarii instalacji. 
Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania utrzymania obiektu w należytym stanie 
technicznym. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz 
wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.” 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla katastrofy budowlanej w wysokości 5 000 000,00 PLN 
Dopuszczalna franszyza redukcyjna dla ryzyka katastrofy budowlanej: 3 000,00 zł. 
 
Zamawiający dopuszcza poniższe ograniczenia odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach (przyjęte do ubezpieczenia budynki i 
budowle są nowe) 
a) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 
b) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 
c) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego obiektu, 
d) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane 
na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, 
e) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia 
konstrukcji, 
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f) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, 
g) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale 
akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną, 
h) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji, 
i) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumienie prawa górniczego, 
j) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy, 
k) rusztowaniach, szalunkach, obudowach technologicznych, tunelach i przeprawach mostowych. 
 
W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, ubezpieczający jest obowiązany zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa A z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.): 
1)zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy, 
2)zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania, 
3)niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 
a)właściwy organ, 
b)właściwego miejscowo prokuratora i Policję, 
c)inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów. 
 
 

12) W odniesieniu do Klauzuli drobnych prac remontowo – budowlanych prosimy o wyłączenie z zakresu 
ochrony szkód w środkach trwałych wynajmowanych lub dzierżawionych.  

 
Odp. 
JEST W SIWZ (str. 28)  
 
 

13) W Klauzuli terminu zgłaszania szkód prosimy o zmianę maksymalnego terminu do 5 dni roboczych od daty 
powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.  

 
Odp. 
JEST W SIWZ (str. 28)  

 
14) W Klauzuli terminu dokonania oględzin prosimy o zmianę terminu do 5 dni roboczych. Prosimy również o 

wykreślenie zapisu: „W przypadku przekroczenia tego terminu, Zakład Ubezpieczeń nie będzie miał prawa 
odmówić wypłaty bądź obniżyć kwoty odszkodowania poprzez powołanie się na zarzut dokonania przez 
Ubezpieczającego zmian w przedmiocie dotkniętym szkodą.” 

 
Odp. 
JEST W SIWZ (str. 28)  

 
 

15) W odniesieniu do Klauzuli poszukiwania miejsca awarii / wycieku prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

 
Odp. 
Zgoda. 

 
16) W Klauzuli kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie zdarzeń polegających na niewyjaśnionym zaginięciu lub 

zgubieniu ubezpieczonego mienia oraz wykreślenie zapisu: „Suma ulega odnowieniu po wypłacie 
odszkodowania jedynie na wniosek ubezpieczonego po akceptacji zakładu ubezpieczeń.”. Prosimy również o 
wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. klauzuli w wysokości 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

 
Odp. 
JEST W SIWZ nowa definicja: (str. 29) Ubezpieczyciel obejmuje ochrona zdarzenia polegające na tzw. kradzieży 
zwykłej bez włamania, niewyjaśnionym zaginięciu lub zgubieniu ubezpieczonego mienia. Suma ulega odnowieniu po wypłacie 
odszkodowania na wniosek Zamawiającego oraz po opłaceniu dodatkowe składki. Limit: 10 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Zgoda, z zastrzeżeniem, że po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia, na wniosek Zamawiającego, po wyrażeniu 
zgody przez Wykonawcę, oraz po opłacie dodatkowej składki, suma ubezpieczenia zostanie odnowiona. 
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17) Prosimy o wykreślenie Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i Klauzuli zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych.  

 
Odp. 
Brak zgody 
 

18) Prosimy o zmianę treści Klauzuli warunków i taryf na poniższą: 
 „Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy 
ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe 
obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy.” 
   

Odp. 
JEST W SIWZ (str. 30)  

 
 

19) Prosimy o informację, czy ochroną ubezpieczeniową mają zostać objęte linie przesyłowe napowietrzne lub 
podziemne lub rurociągi. Jeżeli tak, prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że ww. mienie jest objęte ochroną 
pod warunkiem, że znajduje się w promieniu nie większym niż 300 metrów od granicy lokalizacji Klienta.  

 
Odp. 
Zgodnie z Załącznikiem 1b, ubezpieczeniem mają zostać objęte linie przesyłowe napowietrzne lub 
podziemne oraz rurociągi. Zgoda na wprowadzenie wnioskowanego zastrzeżenia. 
 

20) Prosimy o informację, czy charakter ryzyka uległ zmianie od czasu naszej lustracji, która odbyła się 28 marca 
2014r.  

 
Odp. 
Charakter ryzyka nie uległ zmianie. Kontrakt realizowany był nadal zgodnie z założeniami. 
 

21) Prosimy o informację, jakie mienie jest składowane w namiotach i jaka jest suma ubezpieczenia ww. mienia.  
 
Odp.  
Brak mienia składowanego w namiotach. 

 
22) Prosimy o informację, gdzie będą rozmieszczone stałe urządzenia gaśnicze i ile ich będzie w poszczególnych 

miejscach.  
 
Odp.  
Informacje zawarte są w Załączniku 1a) – pkt. 3.4; 3.5. 
Ewentualną mapę z lokalizacją wszystkich hydrantów Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta  
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  

 
23) Prosimy o informację, czy przy ścianach warstwowych z wypełnieniem z pianki poliuretanowej lub styropianu 

będą składowane palne materiały.  
Odp. 
NIE 

 
24) Gdzie będą ładowane wózki widłowe (w którym budynku, jaka jest konstrukcja tego budynku)? Czy będzie do 

tego przeznaczone odrębne miejsce?  
Odp. 
Wózki widłowe spalinowe będą tankowane w wyznaczonym  odrębnym miejscu (przy zbiorniku ON)  

 i  garażowane w wiacie garażowej. 
 
 
II. Dot. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (zadanie 1). 

1) Prosimy o dostarczenie wykazu sprzętu elektronicznego – w załączniku 1B brakuje takiego wykazu. 
 
Odp. 
Prawidłowy Załącznik 1b) z wykazami mienia, znajduje się na stronie internetowej Pełnomocnika 
Zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl 
 

http://www.bonusubezpieczenia.pl/
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2) Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego z pozycji „mienie istniejące”. 
 
Odp. 
Poniżej wykaz sprzętu 
 

L.p. 
SPRZĘT ELEKTRONICZNY 

STACJONARNY 
Suma 

ubezpieczenia 

1. Zespół komputerowy 4 029,97 zł 

2. Zespół komputerowy 4 029,97 zł 

3. Zestaw komputerowy 4 618,00 zł 

4. Drukarka 1 380,00 zł 

5. Serwer 3 078,95 zł 

6. Urządzenie wielofunkcyjne 1 150,00 zł 

SUMA 18 286,89 zł 

 
 

3) W poz. C „sprzęt stacjonarny i sprzęt przenośny elektroniczny” – czy ten sprzęt będzie podlegał ochronie 
ubezpieczeniowej w przedmiotowym postępowaniu? Jeśli tak – prosimy o wykaz sprzętu.  
 
Odp. 
Sprzęt będzie podlegał ochronie od dnia 17.05.2015r. (koniec aktualnej polisy), do końca trwania umowy z 
Wykonawcą wybranym w postępowaniu. 

 

1. Analizator biogazu 15 000,00 zł 

 
 

4) Prosimy o wykreślenie zdania ze str. 16:”Odszkodowanie płatne z podatkiem VAT”, jeżeli wartość księgowa 
brutto początkowa nie zawiera podatku VAT oraz jeśli można odpisać podatek VAT przy zakupie nowego 
sprzętu elektronicznego. 

 
Odp. 
JEST W SIWZ dodane (przy każdym z ryzyk).  
 

 

5) Prosimy podanie definicji „zalania”.  
 
Odp. 
JEST W SIWZ dodane (str. 12).  

 

6) Prosimy o dodanie kl. 101/1 zgodnie z treścią poniżej: 
 

 
„KLAUZULA 101/1-UBEZPIECZENIE URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH 
Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na podstawie 
niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w elektronicznych urządzeniach 
przenośnych poza miejscem ubezpieczenia na następujących zasadach: 
1. urządzenia elektroniczne używane są w celach służbowych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników, 
2. dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku oraz upuszczenia urządzenia udział własny 

Ubezpieczającego ustala się w każdej szkodzie w wysokości 25 %. 
3. w przypadku szkody powstałej wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu odpowiedzialność TU…………. 

występuje przy zachowaniu następujących środków ostrożności: 
1) pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję), 
2) w chwili kradzieży (między 22.00 a 6.00) znajdował się na parkingu strzeżonym lub zamkniętym garażu, 

był prawidłowo zamknięty na klucz i wyposażony w aktywne urządzenia alarmowe, 
3) w chwili kradzieży (między 6.00 a 22.00) pojazd był prawidłowo zamknięty na klucz i wyposażony w 

aktywne urządzenia alarmowe, 
4) przedmiot ubezpieczenia w chwili kradzieży znajdował się w bagażniku pojazdu i nie był widoczny od 

zewnątrz. 
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4. ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek: 
1) wypadku środka transportu należącego do Ubezpieczającego, jeżeli wypadek został spowodowany 

złym stanem technicznym pojazdu należącego do Ubezpieczającego, 
2) niewłaściwego opakowania urządzenia (lub jego braku) lub opakowania niezgodnego z zaleceniami 

producenta.” 
 
 Odp. 
 Brak zgody 
 
III. Dot. Ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych (zadanie 1).  

1) Prosimy o wykreślenie pozycji:  
„- działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na pożarze, osmaleniu, przypaleniu, a także w 
wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz 
w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz); 
- działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, wylewu wód podziemnych, deszczu 
nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, nieumyślne pozostawienie 
otwartych kranów lub innych zaworów; 
- działanie wiatru, osunięcie się ziemi;”  
ponieważ są typowe ryzyka z zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.  
 

Odp. 
 Brak zgody 

Zamiarem Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową maszyn i urządzeń od ryzyk 
wymienionych w SIWZ (pkt. e, str. 18), niezależnie od rodzaju produktu ubezpieczeniowego oferowanego 
przez Wykonawcę. 
Zamawiający zwraca jednak uwagę na fakt, iż suma ubezpieczenia maszyn i urządzeń nie została ujęta w 
sumie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
Jeżeli ze względów technicznych Wykonawca musi połączyć ryzyka (ogień i inne zdarzenia losowe + 
maszyny i urządzenia od uszkodzeń i szkód elektrycznych) Zamawiający prosi o uwzględnienie sumy 
ubezpieczenia maszyn i urządzeń z pkt. e) str. 18 w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych (pkt 
a) str. 12. 
DOPRECYZOWANIE ZNAJDUJE SIĘ W SIWZ NA STR. 18. 

 
 

2) W zakresie ryzyka „utraty oleju smarowego i/lub czynników chłodniczych i płynów chłodzących” – 
prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu 100.000 PLN oraz zakresu zgodnie z klauzulą 320 w brzmieniu: 

 
 „Klauzula 320 Ubezpieczenie ryzyka utraty oleju smarowego lub czynników chłodniczych i płynów 
chłodzących 
 
1. Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na 

podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o ryzyko utraty 

oleju smarowego lub czynników chłodniczych, płynów chłodzących, z zastrzeżeniem, że w polisie 

zadeklarowano oddzielne sumy ubezpieczenia dla oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów 

chłodzących. 

2. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do mienia określonego w pkt. 1 ustalona według zasad podanych 

w OWU., zostanie pomniejszona o stopień zużycia określony na dzień powstania szkody, o ile nie został 

określony on wcześniej przez producenta.” 

3. W zakresie ryzyka: „ubezpieczenie taśm i łańcuchów przenośników”  prosimy o zgodę na wprowadzenie 
limitu  100.000 PLN oraz zakresu zgodnie z klauzulą 321 w brzmieniu: 
 

 

Odp.  

Treść klauzuli znajduje się w SIWZ (str. 30).  

 
„Klauzula 321 Ubezpieczenie taśm i łańcuchów przenośników 
1. Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na 

podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej włącza się do zakresu pokrycia ubezpieczeniowego taśmy i 

łańcuchy przenośników. 
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2. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do mienia określonego w pkt.1 ustalona według zasad podanych 

w OWU, zostaje pomniejszona o wskaźnik zużycia określony na dzień wystąpienia szkody. Wskaźnik ten 

nie może być niższy niż 15% na rok. 

3. T.U. ………… nie odpowiada za szkody w mieniu, o których mowa w pkt.1 jeśli wskaźnik zużycia 

przekroczy 75%.” 

 

Odp.  

Treść klauzuli znajduje się w SIWZ (str. 30).  

 
 

4) W zakresie ryzyka: „ubezpieczenie drutów i przewodów nieelektrycznych”  prosimy o zgodę na wprowadzenie 
limitu  100.000 PLN oraz zakresu zgodnie z klauzulą 322 w brzmieniu: 
 
 
„Klauzula 322 Ubezpieczenie drutów i przewodów nieelektrycznych 

1. Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na 

podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej włącza się do zakresu pokrycia ubezpieczeniowego druty i przewody 

nieelektryczne ubezpieczonych maszyn i urządzeń. 

2. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do drutów i przewodów nieelektrycznych ustalona według zasad 

podanych w OWU ,zostaje pomniejszona o wskaźnik zużycia określony na dzień wystąpienia szkody. Wskaźnik 

ten nie może być niższy niż 25% na rok, jednakże nie wyższy niż 75% łącznie. 

3. Z pokrycia ubezpieczeniowego wyłącza się przewody nieelektryczne przenośników linowych używanych do 

celów przemysłowych.” 

 
Odp.  

Odp.  

Treść klauzuli znajduje się w SIWZ (str. 30).  

 
 

5) Prosimy o wykreślenie zdania: ”Odszkodowanie płatne z podatkiem VAT”  jeżeli wartość księgowa brutto 
początkowa nie zawiera podatku VAT oraz jeśli  można odpisać podatek VAT przy zakupie nowego sprzętu.  

 
Odp. 
JEST W SIWZ dodane (przy każdym z ryzyk.  

 
6) Prosimy o wykaz maszyn i urządzeń, gdyż załącznik nie zawiera takiego wykazu. 

 
Odp. 
Prawidłowy Załącznik 1b) z wykazami mienia, znajduje się na stronie internetowej Pełnomocnika 
Zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl 

 
7) Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej na 10% wartości szkody nie mniej niż 3.000 PLN.  
 

Odp. Brak zgody. 
Dopuszczalna franszyza redukcyjna dla ubezpieczenia maszyn i urządzeń: 3 000,00 zł 

 
8) Prosimy o zmianę treści klauzuli wartości księgowej brutto na: 
 
„Klauzula wartości księgowej brutto; 
Mienie podlegające ubezpieczeniu zostanie ubezpieczone wg wartości księgowej brutto bez względu na stopień 
umorzenia lub zużycia technicznego. Uzgadnia się, że w przypadku, gdy podstawa szacowania zadeklarowana została 
wg wartości księgowej brutto, górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia pojedynczej maszyny 
określona wg  wartości księgowej brutto. 
 
Rozmiar szkody dla ubezpieczonych maszyn określa się następująco: 
1) w przypadku szkody częściowej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do naprawy – rozmiar szkody odpowiada 
kosztom jej naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu, potwierdzonych 
rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją Ubezpieczającego, który usunął szkodę we własnym zakresie oraz opłat 
celnych i innych tego typu należności z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, 
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2) w przypadku szkody całkowitej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do wymiany – rozmiar szkody odpowiada jej 
wartości rzeczywistej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody. Przez wartość rzeczywistą rozumie się  wartości 
księgowej brutto pomniejszoną o stopień zużycia technicznego.” 
 
Odp. Zgoda na klauzulę wartości księgowej brutto, w treści: 
„Klauzula wartości księgowej brutto; 
Mienie podlegające ubezpieczeniu zostanie ubezpieczone wg wartości księgowej brutto bez względu na stopień 
umorzenia lub zużycia technicznego. Uzgadnia się, że w przypadku, gdy podstawa szacowania zadeklarowana została 
wg wartości księgowej brutto, górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia pojedynczej maszyny 
określona wg  wartości księgowej brutto. 
 
Rozmiar szkody dla ubezpieczonych maszyn określa się następująco: 
1) w przypadku szkody częściowej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do naprawy – rozmiar szkody odpowiada kosztom 
jej naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu, potwierdzonych rachunkiem 
wykonawcy lub kalkulacją Ubezpieczającego, który usunął szkodę we własnym zakresie oraz opłat celnych i innych 
tego typu należności z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, 
2) w przypadku szkody całkowitej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do wymiany – rozmiar szkody odpowiada jej 
wartości odtworzeniowej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody.  
Przez wartość odtworzeniową rozumie się cenę zakupu nowych maszyn tego samego rodzaju i wydajności lub o 
najbardziej zbliżonych parametrach technicznych łącznie z kosztami transportu, cłem, podatkami i innymi opłatami 
(np. notarialnymi, skarbowymi), 
 
9) Prosimy o wykreślenie klauzuli szkód estetycznych (graffiti) zalania gdyż jest to ryzyko  ubezpieczenia mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych. 
 
Odp. 
 Brak zgody 
Zamiarem Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową maszyn i urządzeń od ryzyk wymienionych w 
SIWZ (pkt. e, str. 18), niezależnie od rodzaju produktu ubezpieczeniowego oferowanego przez Wykonawcę. 
Zamawiający zwraca jednak uwagę na fakt, iż suma ubezpieczenia maszyn i urządzeń nie została ujęta w sumie 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
Jeżeli ze względów technicznych Wykonawca musi połączyć ryzyka (ogień i inne zdarzenia losowe + maszyny i 
urządzenia od uszkodzeń i szkód elektrycznych) Zamawiający prosi o uwzględnienie sumy ubezpieczenia maszyn i 
urządzeń z pkt. e) str. 18 w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych (pkt a) str. 12. 
DOPRECYZOWANIE ZNAJDUJE SIĘ W SIWZ NA STR. 18. 
 
 
10) Prosimy o wykreślenie klauzuli definicji zalania gdyż jest to ryzyko ubezpieczenia mienia od ognia i innych 

zdarzeń losowych. 
 
Odp. 
 Brak zgody 
Zamiarem Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową maszyn i urządzeń od ryzyk wymienionych w 
SIWZ (pkt. e, str. 18), niezależnie od rodzaju produktu ubezpieczeniowego oferowanego przez Wykonawcę. 
Zamawiający zwraca jednak uwagę na fakt, iż suma ubezpieczenia maszyn i urządzeń nie została ujęta w sumie 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
Jeżeli ze względów technicznych Wykonawca musi połączyć ryzyka (ogień i inne zdarzenia losowe + maszyny i 
urządzenia od uszkodzeń i szkód elektrycznych) Zamawiający prosi o uwzględnienie sumy ubezpieczenia maszyn i 
urządzeń z pkt. e) str. 18 w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych (pkt a) str. 12. 
DOPRECYZOWANIE ZNAJDUJE SIĘ W SIWZ NA STR. 18. 
 
Dot. Ubezpieczenia pojazdów (zadanie 2).  

1) Czy Zamawiający może określić planowaną ilości pojazdów typu: Ciągnik Rolniczy, Pojazd Wolnobieżny, 
Pojazd Specjalny; które zostaną zgłoszone do ubezpieczenia i będą przez Niego wykorzystywane w trakcie 
realizacji Zamówienia? 
 
Odp. 
Jest w SIWZ (str. 23).  

2) Czy Zamawiający uzna za wystarczający zakres terytorialny dla ubezpieczenia AC obejmujący terytorium Europy 
z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy? 
Odp. 
Jest w SIWZ (str. 23).  
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3) Proszę o potwierdzenie, że zapis dotyczący ubezpieczenia ASS: "Powyższe świadczenia realizowane będą bez 

limitu kilometrów pomiędzy miejscem zdarzenia a siedzibą Ubezpieczającego" dotyczy wyłącznie ograniczenia 
związanego ze świadczeniem pomocy. Dla świadczonych usług będą miały zastosowanie limity i ograniczenia 
ujęte w OWU Wykonawcy (np. w zakresie liczby dni zakwaterowania, parkowania, limitu kilometrów dla usługi 
holowania)  
 
Odp. 
W SIWZ str. 25 znajduje się nowo opisany zakres:  
Wymagany zakres ubezpieczenia: 
Holowanie, parkowanie, naprawa na miejscu zdarzenia, zakwaterowanie, powrót do miejsca 
zamieszkania/siedziby, pojazd zastępczy, pomoc informacyjna - po wypadku/kolizji lub awarii. 
Nie będzie miało zastosowania ograniczenie dotyczące minimalnej odległości pomiędzy miejscem zdarzenia a 
siedzibą Ubezpieczonego. 
Usługa holowania pojazdu po awarii lub wypadku będzie świadczona na odległość maksimum  200 km; 
Usługi: zakwaterowanie, powrót do miejsca zamieszkania/siedziby, pojazd zastępczy świadczone będą w 
przypadku zdarzenia mającego miejsce w odległości większej niż 50 km od siedziby Ubezpieczonego. 
 

4) Czy Zamawiający może udostępnić zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia OC p.p.m oraz AC za okres 
ostatnich 36 miesięcy na podstawie których podano informacje  w SIWZ? 

 
Odp. 
Zamawiający informuje, że zaświadczenia zostają umieszczone na stronie internetowej Pełnomocnika 
Zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl 
 
Dot. Wszystkich ubezpieczeń: 
 

1) Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU 
Wykonawcy.  

 
Odp. 
W SIWZ, Załącznik nr 9 (Wzór Umowy str. 47 ), znajduje się zapis: 
§ 7. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową oraz SIWZ wraz z załącznikami, zastosowanie mają: 
• Przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze 
zm.); 
• Przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014r. poz. 121.); 
• Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy. 
 
 

 
IV. Dot. Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej (Zadanie 1): 
 

1) Prosimy o określenie rodzaju produktu. 
Odp. 
Jest w SIWZ str. 20.  
 

2) Prosimy o informację czy rodzaj produktu może zostać ograniczony do gazu. 
Odp. 
NIE. Eksploatacją biogazu zajmuje się podmiot zewnętrzny. 
 
3)  Prosimy o zgodę na zamianę treści Klauzuli reprezentantów na: 
§ 1. Zakres ubezpieczenia. 
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i 
w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w skutek winy umyślnej osób, za 
które Ubezpieczający i/lub Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, z 
wyłączeniem szkód spowodowanych przez reprezentantów Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego. 
 
2. Za reprezentantów Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego uważa się wyłącznie: 
1. w przedsiębiorstwach państwowych: dyrektora, a w przypadku jego nieobecności zastępcę dyrektora; 
2. w spółkach kapitałowych: zarząd spółki, prokurentów; 

http://www.bonusubezpieczenia.pl/
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3. w spółkach jawnych: wspólników, prokurentów; 
4. w spółkach partnerskich: partnerów (lub zarząd), prokurentów; 
5. w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy, prokurentów; 
6. w spółkach cywilnych: wspólników; 
7. w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: zarząd. 
 
3. Na równi z umyślnym działaniem traktuje się znajomość wady lub szkodliwości wytworzonych albo 
dostarczonych produktów lub wykonanych prac albo innych czynności.  
 
4. Odmiennie od postanowień § 23 ust 1 ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, T.U. S.A. 
zachowuje prawo regresu do osoby, która umyślnie spowodowała 
szkodę. 
 
§ 2. Intencja niniejszej klauzuli. 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej ograniczony jest zakresem odpowiedzialności osoby zobowiązanej do naprawienia 
szkody określonym przepisami prawa. Nie jest intencją żadnego z 
zapisów niniejszej klauzuli poszerzenie tego zakresu. 
 
§ 3. Odesłanie do ogólnych warunków. 
O ile niniejsza klauzula nie stanowi inaczej, stosuje się ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
T.U. S.A. przyjęte uchwałą …….. 
 
Odp. 
Zgoda na klauzulę reprezentantów w odniesieniu do OC w treści: 
„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte Szkody spowodowane przez umyślne działanie lub rażące niedbalstwo 
Reprezentantów Ubezpieczającego. Przez reprezentantów rozumiemy: 
– w przedsiębiorstwach państwowych: dyrektor, zastępca dyrektora, pełnomocnik lub zarządca, 
– w spółkach kapitałowych: członkowie zarządu spółki i prokurenci, 
– w spółkach jawnych: wspólnicy i prokurenci, 
– w spółkach partnerskich: partnerzy (lub członkowie zarządu) i prokurenci, 
– w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych: komplementariusze i prokurenci, 
– w spółkach cywilnych: wspólnicy, 
– w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: członkowie zarządu.” 
Wykonawca zachowuje prawo regresu do osoby, która umyślnie spowodowała szkodę. 
 
 
4)Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu dla Klauzuli czystych start finansowych w następującej treści: 
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU, strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody majątkowe nie będące 
następstwem szkód osobowych ani rzeczowych wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności objętej 
ubezpieczeniem. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody: 
a) spowodowane przez przedmioty wyprodukowane i dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego 
zlecenie czy jego rachunek) albo wykonane przez niego prace; 
b) spowodowane świadomym naruszeniem przepisów prawa, wskazówek bądź zaleceń zleceniodawcy oraz 
jakichkolwiek innych obowiązków; 
c) spowodowane stałą immisją (np. szumów, zapachów, wstrząsów); 
d) powstałe w wyniku działalności planistycznej, doradczej, kierowania budową albo montażem, działalności 
kontrolnej lub rzeczoznawczej; 
e) wynikające z działań związanych z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, 
leasingowymi, dotyczącymi nieruchomości i innymi oraz wynikające z płatności wszelkiego rodzaju, prowadzenia 
kasy, nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia; 
f) wynikających z naruszenia gospodarczych praw ochronnych i praw autorskich (np. naruszenia prawa 
patentowego, uchybienia dotyczącego działań konkurencyjnych i reklamowych); a także z naruszenia przepisów 
zawartych w ustawach o ochronie danych 
g) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów; 
h) powstałych w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo 
przedsiębiorstwom, to samo dotyczy odpowiednich zaniechań, jak również błędnych lub zaniechanych czynności 
kontrolnych; 
i) wynikających z czynności podejmowanych w związku z opracowywaniem danych, racjonalizacją i 
automatyzacją; 
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j) powstałych w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży; 
k) powstałych w wyniku zgubienia pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów, papierów i 
przedmiotów wartościowych; 
l) powstałych w związku z naruszeniem praw licencyjnych 
5) Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych w wysokości 5.000,00 PLN w 
każdej szkodzie. 
 
 
Odp. 
Akceptacja zaproponowanych wylączeń poza: 
„spowodowane przez przedmioty wyprodukowane i dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie czy 
jego rachunek) albo wykonane przez niego prace „. 
Franszyza redukcyjna: 1 000,00 zł 
 
6) Prosimy o wprowadzenia następującego zapisu dla klauzuli przeniesienia ognia: 
§ 1. Zakres ubezpieczenia. 
Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU, strony postanowiły rozszerzyć 
zakres ubezpieczenia o szkody rzeczowe wyrządzone w mieniu otaczającym przez przeniesienie ognia albo zalanie. 
Ochrona jest ograniczona wyłącznie do: 
1. uszkodzenia bądź zniszczenia mienia wskutek działania ognia, 
2. uszkodzenia bądź zniszczenia mienia wskutek zalania. 
§ 2. Warunek powstania ochrony. 
Ochrona ubezpieczeniowa powstaje tylko pod warunkiem, że ogień powstał w obrębie nieruchomości albo lokalu 
zajmowanego przez Ubezpieczonego i rozprzestrzenił się na nieruchomości bądź lokale sąsiednie. 
§ 3. Nadwyżka szkody. 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje tylko te szkody, które nie mogą być 
pokryte z powodu wyczerpania podstawowej sumy ubezpieczenia. 
§ 4. Definicje. 
1. Szkodą w rozumieniu niniejszej klauzuli jest utrata lub ubytek wartości mienia na skutek jego uszkodzenia bądź 
zniszczenia. 
2. Za szkody spowodowane wskutek działania ognia uważa się szkody, które wystąpiły poza paleniskiem, przy czym 
ogień o którym mowa charakteryzuje się spalaniem rozszerzającym się o własnej sile z udziałem płomieni. 
W szczególności za szkody spowodowane przez ogień w rozumieniu niniejszej klauzuli nie mogą być uznane szkody 
polegające wyłącznie na: 
a) cieplnym odkształceniu materiału z powodu opalenia, przypalenia, stopienia zwęglenia, samoistnej fermentacji, 
b) przepaleniu się urządzeń elektrycznych i silników elektrycznych, 
c) przegrzaniu, przepaleniu się lub pęknięciu pieców lub bojlerów. 
3. Za szkody spowodowane wskutek zalania uważa się szkody powstałe w wyniku bezpośredniego działania wody 
lub pary w związku z awaryjnym wydostaniem się wody lub pary ze znajdujących się wewnątrz budynku i 
zamontowanych na stałe przewodów i urządzeń wodociągowych, wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (np. 
centralne ogrzewanie), z wyłączeniem szkód spowodowanych aktami wandalizmu. 
§ 5. Dodatkowe wyłączenia do niniejszej klauzuli. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 
1. kosztów odkażania po szkodzie, 
2. kosztów usunięcia zanieczyszczeń i odkażania wody lub gruntu, 
3. kosztów usunięcia skażonej wody lub gruntu i ich rekultywacji, 
4. jakichkolwiek szkód poza wymienionymi w § 1 niniejszej klauzuli, 
5. jakichkolwiek szkód będących następstwem szkód pokrytych niniejszą klauzulą. 
§ 6. Intencja niniejszej klauzuli. 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej ograniczony jest zakresem odpowiedzialności osoby zobowiązanej do naprawienia 
szkody określonym przepisami prawa. Nie jest intencją żadnego z zapisów niniejszej klauzuli poszerzenie tego 
zakresu. 
§ 7. Odesłanie do ogólnych warunków. 
O ile niniejsza klauzula nie stanowi inaczej, stosuje się ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
……………….. T.U. S.A. przyjęte uchwałą Zarządu w dniu 08 sierpnia 2007 r. 
7). Prosimy o określenie limitu dla Klauzuli przeniesienia ognia. 
 
Odp. 
Zgoda. 
Proponowany limit: 150 000,00 zł 
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8). Prosimy o potwierdzenie , że obowiązującym będzie trigger loss occurrence. 
 
Odp. 
Str. 20 SIWZ – doprecyzowanie. 
Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń powinny być objęte roszczenia dotyczące wypadków, które wystąpiły w 
okresie ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela dotyczy sytuacji gdy roszczenia z tytułu w/w wypadków 
zostały zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia. Za wypadek ubezpieczeniowy uznaje się wystąpienie w 
okresie ubezpieczenia szkody objętej ubezpieczeniem, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność 
 
2) 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. 
 
Odp. 
W SIWZ, Załącznik nr 9 (Wzór Umowy str. 47 ), znajduje się zapis: 
§ 7. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową oraz SIWZ wraz z załącznikami, zastosowanie mają: 
• Przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze 
zm.); 
• Przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014r. poz. 121.); 
• Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy. 
 
 
- Franszyza dla pożaru, wybuchu, dymu, sadzy 100.000. zł w każdej szkodzie; 
 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Zamawiający zaakceptuje jedno z poniższych rozwiązań: 
 
I 
Franszyza redukcyjna dla szkód powstałych wskutek pożaru, wybuchu, dymu i sadzy – 10% wartości szkody, nie 
mniej niż 50 000,00 zł 
 
LUB 
 
II. 
Franszyza redukcyjna: 
Dla szkód (o wartości ustalonego odszkodowania powyżej 100 000,00 zł) powstałych wskutek pożaru, wybuchu, 
dymu i sadzy - franszyza redukcyjna: 100 000,00 zł 
Dla szkód (o wartości ustalonego odszkodowania poniżej 100 000,00 zł) powstałych wskutek pożaru, wybuchu, 
dymu i sadzy - franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody 
 
Franszyzy dla pozostałych szkód - zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi wyjaśnieniami i pytaniami do SIWZ. 
 
- Klauzula pośredniego uderzenia pioruna i przepięć z uwzględnieniem poniższej zmiany: 
 
Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania 
atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach 
energetycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego (zmiana w natężeniu lub 
napięciu). Jednocześnie przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której 
przyczyną będzie przepięcie. Limit: 200 000,00 zł 
 
Odp. 
Zamawiający wyraża zgodę na poniższe: 
Klauzula pośredniego uderzenia pioruna i przepięć: 
Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania 
atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach 
energetycznych). 
 Limit: 200 000,00 zł. 
W odniesieniu do szkód wynikłych z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego (zmiana w natężeniu lub 
napięciu). 
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Limit: 50 000,00 zł  
 
- w Klauzuli transportowania powinny być wyłączone szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku, 
przeładunku; 
 
Odp. 
Zamawiający wnioskuje o włączenie w/w szkód. 
 
 

Pełnomocnik Zamawiającego 
BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. 

(na oryginale podpis) 
 
 


