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         Kraków, dnia 13.04.2011 
 
znak postępowania: AI.271-10/2011 
 
 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej 

oraz ubezpieczenia komunikacyjne SP ZOZ  Krakowskiego 
Centrum Rehabilitacji  

 
 
Energo-Inwest-Broker SA  działając w imieniu SP ZOZ  Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 

informuje o wniesieniu zapytania na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych o wyjaśnienie kwestii dotyczących zapisów SIWZ jednocześnie udzielając odpowiedzi 

na wniesione zapytania.  

 
 
 
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej: 
 

I. W związku z zawartym w SIWZ wnioskowanym zakresem dobrowolnego ubezpieczenia OC 
ZOZ: 

 
a) Szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej (pkt 2a) – zastosowanie 

będzie miała poniższa klauzula, prosimy o informację, że nie stoi w sprzeczności z 
SIWZ: 

 
Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej. 

1.Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, określonych w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o szkody wyrządzone wskutek  przeniesienia choroby zakaźnej. 

 
Odpowiedź: w SIWZ podano powszechnie stosowane w praktyce rozszerzenie 
odpowiedzialności wskutek przeniesienia choroby zakaźnej . Zatem treść szczegółowa 
klauzuli może być zgodna z ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub wzorcami 
umownymi stosowanymi przez ubezpieczyciela. Przywołana powyżej treść klauzuli nie 
stoi w sprzeczności z SIWZ. 

 
b) Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody w rzeczach oddanych przez 

pacjentów (pkt 2c) – zastosowanie będzie miała poniższa klauzula, prosimy o 
informację, że nie stoi w sprzeczności z SIWZ: 

 
Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody w rzeczach oddanych przez 
pacjentów na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

1.Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, określonych w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o szkody powstałe w rzeczach oddanych na przechowanie w związku z 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  

2.Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane 
przez pacjentów przyjmowanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

3.Rzeczy oddane na przechowanie  muszą być przechowywane w osobnych 
zamykanych pomieszczeniach do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna 
– przyjmująca rzeczy na przechowanie. 

4.Rzeczy oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie 
kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od osoby 
przyjętej w związku z udzieleniem  świadczeń zdrowotnych. 

5.W umowie ubezpieczenia w ramach sumy gwarancyjnej ustala się limit 
odpowiedzialności na szkody, o których mowa w ust.1, z tym jednak ograniczeniem, 
że jego wysokość nie może przekraczać 50% sumy gwarancyjnej.  

6.Ubezpieczony ponosi 10% udziału własnego w każdej szkodzie. 
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7.Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w następstwie działania siły 
wyższej. 
 
Odpowiedź: w SIWZ podano powszechnie stosowane w praktyce rozszerzenie 
odpowiedzialności za szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów . Zatem treść 
szczegółowa klauzuli może być zgodna z ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub 
wzorcami umownymi stosowanymi przez ubezpieczyciela. Przywołana powyżej treść 
klauzuli nie stoi w sprzeczności z SIWZ. 

 
 
c) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone pracownikom (pkt 2d) – 

zastosowanie będzie miała poniższa klauzula, prosimy o informację, że nie stoi w 
sprzeczności z SIWZ: 

 
Rozszerzenia  zakresu ubezpieczenia o   szkody wyrządzone pracownikom, powstałe 
w  następstwie wypadków przy pracy. 

1.Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody obciążające 
ubezpieczonego, gdy w okresie trwania umowy ubezpieczenia w związku z 
prowadzeniem działalności oraz posiadaniem mienia używanego w tej działalności, 
określonymi w umowie ubezpieczenia, zaistnieją wypadki przy pracy, w następstwie 
których ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkód rzeczowych lub na 
osobie poniesionych przez jego pracowników. 

2.PZU S.A. wypłaca świadczenie w wysokości różnicy między odszkodowaniem 
przysługującym pracownikowi na podstawie przepisów prawa cywilnego a kwotą 
świadczenia należnego z ubezpieczenia społecznego na podstawie Ustawy o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

3.Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) powstałych w pojazdach mechanicznych posiadanych przez pracowników; 
2) będących następstwem choroby zawodowej. 

4.  W umowie ubezpieczenia ustala się odrębną sumę gwarancyjną dla ryzyka 
określonego w niniejszej klauzuli. 

 
Odpowiedź: w SIWZ podano powszechnie stosowane w praktyce rozszerzenie 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone pracowmikom. Zatem treść szczegółowa 
klauzuli może być zgodna z ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub wzorcami 
umownymi stosowanymi przez ubezpieczyciela. Przywołana powyżej treść klauzuli nie 
stoi w sprzeczności z SIWZ. 
 

d) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w rzeczach ruchomych oraz 
nieruchomych (pkt 2 f, g) – zastosowanie będzie miała poniższa klauzula, prosimy o 
informację, że nie stoi w sprzeczności z SIWZ: 

 
Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał 
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej 
formy korzystania z cudzej rzeczy. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 
szkody rzeczowe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
 - w pojazdach 

- w gruntach 
 - wynikłych z normalnego zużycia mienia 
 - polegających na utracie rzeczy chuchowych z innych przyczyn niż zniszczenie lub 

uszkodzenie 
 - powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych 

 
Odpowiedź: w SIWZ podano powszechnie stosowane w praktyce rozszerzenie 
odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na 
podstawie umowy najmu, użytkowania i leasingu. Zatem treść szczegółowa klauzuli 
może być zgodna z ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub wzorcami umownymi 
stosowanymi przez ubezpieczyciela. Przywołana powyżej treść klauzuli nie stoi w 
sprzeczności z SIWZ. 



 3 

 
e) Ubezpieczenie nadwyżkowe (pkt 1.4) – zastosowanie będzie miała poniższa klauzula, 

prosimy o informację, że nie stoi w sprzeczności z SIWZ: 
 
Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę 
ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej z Ubezpieczycielem umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy 
udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu 
świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych 
świadczeń lub umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (ubezpieczenie 
nadwyżkowe). 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o szkody - powstałe ze zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną 
ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody 
wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie 
umowy o udzielanie tych świadczeń lub umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia 
zdrowotne - które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z jednej 
lub drugiej umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe). 
2.  Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej z zastosowaniem niniejszej 
klauzuli jest uprzednie zawarcie z Ubezpieczycielem umów obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w ust. 1.    
3.  Przy objęciu ochroną ubezpieczeniową z zastosowaniem niniejszej klauzuli nie 
stosuje się postanowień § 6 ust. 2 pkt 7 OWU. 
 
Odpowiedź: w SIWZ podano powszechnie stosowany w praktyce tytuł ogólny tzw. 
klauzuli nadwyżkowej. Zatem treść szczegółowa klauzuli może być zgodna z ogólnymi 
warunkami ubezpieczenia lub wzorcami umownymi stosowanymi przez ubezpieczyciela. 
Przywołana powyżej treść klauzuli nie stoi w sprzeczności z SIWZ. 

 
 

f)  Pkt 2 h – podlimit podany dla rozszerzenia o szkody będące wynikiem działania 
podwykonawców w wysokości 300.000 zł jest wyższy do sumy gwarancyjnej 200.000 
zł. Prosimy o potwierdzenie, że podlimit dla tego rozszerzenia wynosi 200.000 zł. 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podlimit dla szkód będących wynikiem 
działania podwykonawców Szpitala wynosi 200 000 PLN 

 
g) W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez 

podwykonawców, prosimy o informacje, czy podwykonawcy są zobligowani do 
posiadania własnej polisy OC? 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że  podwykonawcy podpisujący umowę ze 
Szpitalem  są zobligowani do posiadania ubezpieczenie OC. 

 
h) W odniesieniu do rozszerzenia zakresu o szkody powstałe w ruchomościach oraz 

nieruchomościach będących przedmiotem najmu prosimy o wskazanie mienia oraz 
jego sumę. 

 
               Odpowiedź: Zamawiający. informuje że nie posiada takiego mienia na chwilę obecną. 

i) Czy lekarze i pielęgniarki świadczący pracę na podstawie umów innych niż umowa o 
pracę posiadają własne ubezpieczenie OC? Czy Zamawiający stawia taki wymóg 
przed podpisaniem umowy z takim lekarzem lub pielęgniarką? 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że  podwykonawcy podpisujący umowę ze 
Szpitalem  są zobligowani do posiadania ubezpieczenie OC. 
 

 
j) Prosimy o wykreślenie punktu 2e dotyczącego rozszerzenia zakresu 

odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych 
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substancji do powietrza, wody, gruntu, a także wszelkie koszty związane z 
usunięciem, oczyszczaniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń. 

 
              Odpowiedź: Zamawiający akceptuje prośbę. 

 
 
II.W odniesieniu do ubezpieczenia mienia: 
 
 
Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk:: 

 
 

a) Podaliście Państwo informację, że w budynkach nie występują płyty warstwowe z 
palnym wypełnieniem. Prosimy o informację czy w konstrukcji lub stropach budynków 
zgłoszonych do ubezpieczenia występuje drewno? 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje że w konstrukcji lub stropach budynków 
zgłoszonych do ubezpieczenia nie występuje drewno. 

 
 
 

b) W związku z ubezpieczeniem szyb prosimy o wprowadzenie do SIWZ klauzuli: 
 
KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD 
STŁUCZENIA 
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i 
inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w 
– ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń 
użytkowych.  
 
Ubezpieczenie nie obejmuje: 
- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, 
szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz 
osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, 
 - szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, 
szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem 
bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, 
 - szyb w pojazdach i środkach transportowych. 
 
Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, 
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje że w przedmiotowym postępowaniu szyby nie 
stanowią odrębnej sumy ubezpieczenia, stanowią one jedynie standardowe wyposażenie 
budynków. W związku z powyższym nie ma konieczności wprowadzania przedmiotowej 
klauzuli. 
 
c) Prosimy o wprowadzenie limitu w związku z ubezpieczeniem szyb. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje że w przedmiotowym postępowaniu szyby nie 
stanowią odrębnej sumy ubezpieczenia, stanowią one jedynie standardowe wyposażenie 
budynków. W związku z powyższym nie ma konieczności wprowadzania limitu 
odpowiedzialności. 
 
d) W związku z rozszerzeniem zakresu o koszty ewakuacji prosimy o modyfikację SIWZ i 

wprowadzenie klauzuli w poniższej treści: 
 

KLAUZULA KOSZTÓW EWAKUACJI 
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Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie 
„Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w 
wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż 
niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. 
 
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z : 
- transportem pacjentów,  
- transportem sprzętu medycznego,  
- magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla 
czynności ewakuacyjnych,  
- dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,  
- pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej 
doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego 
pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.  
 
Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja 
przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz 
odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. 

 
 

 Odpowiedź: w SIWZ podano powszechnie stosowany w praktyce tytuł ogólny tzw. 
klauzuli kosztów ewakuacji. Zatem treść szczegółowa klauzuli może być zgodna z 
ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub wzorcami umownymi stosowanymi przez 
ubezpieczyciela. Zamawiający akceptuje powyższa treść klauzuli. 

 
e) W odniesieniu do ryzyka podniesienia się poziomu wody prosimy o sprecyzowanie co 

jest intencją zapisu oraz doprecyzowanie, że nie dotyczy to szkód będących 
następstwem oddziaływania wody gruntowej, 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż w odniesieniu do ryzyka podniesienia się wód, 
odpowiedzialność ubezpieczyciela za to zdarzenie  istnieje  w momencie kiedy nastąpiło 
ono w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.  

 
 

f) W nawiązaniu do  ryzyka szkód w lampach elektronowych i rtg prosimy, aby 
zastosowanie miała poniższa klauzula dodatkowa (włączenie do zakresu ochrony 
klauzuli w poniższej treści): 

 
Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka 
na następujących warunkach:  
- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem 
oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak 
samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu, 
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka 
wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu 
wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) 
- Tabelą nr 1  
albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. 
b). 
Tabela nr 1 

Zmniejszenie odszkodowania  
a) Oznaczenie lamp  
(bez tomografów komputerowych – patrz 
pkt. b)  

po okresie 
użytkowani

a 

miesięczny 
współczyn

nik 
• Lampy rentgenowskie (poza 
medycyną) 
• Lampy laserowe (poza medycyną) 

 
6 miesięcy 

 
5,5 % 
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• Lampy rentgenowskie-anodowe  - w 
szpitalach, oddziałach radiologicznych,  
• Lampy laserowe (w medycynie), 
• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w 
zapisie FOTO- (poza medycyną) 
• Lampy analizujące (poza medycyną) 
• Tyratrony (w medycynie) 

 
 
 
 

12 miesięcy 
 

 
 
 
 

3,0 % 
 

• Lampy kineskopowe (poza medycyną) 
• Lampy wysokiej częstotliwości (poza 
medycyną) 

 
18 miesięcy 

 
2,5 % 

• Rentgeny-lampy anodowe przy 
częściach rentgenologicznych (w medycynie 
) 
• Inne lampy projektowe (w 
medycynie) 
• Lampy pamięciowe (poza medycyną) 
• Lampy fotopowielaczy (poza 
medycyną) 

 
 

24 miesiące 

 
 

2,0 % 

• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w 
medycynie) 
• Rentgenowskie lampy wzmacniające 
obraz (w medycynie) 
• Lampy analizujące / Kineskopy (w 
medycynie) 
• Lampy akceleratora liniowego (w 
medycynie) 

 
 
 

24 miesiące 

 
 
 

1,5 % 

 
• Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i 
obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. 
 
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp 
płaskich  w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę 
procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem: 
                                                       P       x        100 
                                                       PG  x  X  x  Y 
gdzie: 
P     =  liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej 
lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed 
wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia 
oparte są warunki gwarancji producenta. 
PG =   standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę 
włączeń, godzin i m-cy eksploatacji, 
X  =    współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez  producenta 
dla lamp danego rodzaju: 
 a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta   współczynnik 
1; 
 b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie  
      więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji               
współczynnik 0,75; 
 c) lampy nie posiadające gwarancji producenta                        
współczynnik 0,30: 
I. Y  =    współczynnik likwidacyjny 
a)  lampy rentgenowskie               współczynnik    2 
b)   lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie            współczynnik    3. 
 
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują 
indywidualne warunki udzielonej gwarancji. 

 
 Odpowiedź: Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli w treści zgodnej z ogólnymi 
warunkami ubezpieczenia. 
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g) W nawiązaniu do informacji o transporcie wartości pieniężnych (pkt 3.2.3) prosimy o 
podanie ilości takich transportów realizowanych w ciągu roku lub miesiąca. 

 
 Odpowiedź: Zamawiający informuje iż transport gotówki odbywa się 1 raz w miesiącu 
przez firmę która jest ubezpieczona w tym zakresie. 
 
 
h) W związku z ubezpieczeniem ryzyka dewastacji i wandalizmu (pkt 3.2.4) podaliście 

Państwo dwa podlimity 10.000 zł oraz 30.,000 zł prosimy o wskazanie właściwego 
limitu dla tego rozszerzenia. 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że właściwy limit to 30 000 PLN. 

 
i) W związku z ryzykiem dewastacji i wandalizmu (pkt 3.2.4) prosimy o modyfikację 

SIWZ i wprowadzenie klauzuli: 
 

 KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU  
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek 
dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych 
przez okres dłuższy niż 30 dni. 

 
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli w treści zgodnej z ogólnymi 
warunkami ubezpieczenia. 
  
j) Prosimy  o informację czego dokładnie dotyczyły szkody w mieniu od wszystkich 

ryzyk? Czy były to szkody powodziowe? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze  w 2010 miały miejsce 2 szkody: jedna z nich w 
lokalizacji, która jest obecnie wyłączona z przedmiotu obecnego postępowania, natomiast 
druga szkoda w lokalizacji przy ul. Modrzewiowej polegała na zalaniu pomieszczeń 
wskutek deszcze nawalnego. 

k) jakie zdarzenia były przyczyną szkód w 2009 i 2010 wypłaconych z ubezpieczenia od 
pożaru i innych zdarzeń losowych?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze  w 2010 miały miejsce 2 szkody: jedna z nich w 
lokalizacji, która jest obecnie wyłączona z przedmiotu obecnego postępowania, natomiast 
druga szkoda w lokalizacji przy ul. Modrzewiowej polegała na zalaniu pomieszczeń 
wskutek deszcze nawalnego. 

 
l) czy w ostatnich 15 latach wystąpiły szkody z tytułu deszczów nawalnych, powodzi, 

podstopień? 
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w lokalizacjach ujętych w przedmiotowym 
postępowania i zgłoszonych do ubezpieczenia nie miała miejsca powódź ani podtopienie. 
w roku 2010 nastąpiła szkoda wskutek wystąpienia deszcze nawalnego 
 

 
W odniesieniu do klauzul: 

 
  

a) Prosimy o zmianę SIWZ poprzez dopisanie do klauzuli przepięciowej dodatkowej 
treści: 
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Przez  przepięcie  należy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia 
przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie 
się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 
W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem 
odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie 
ograniczników przepięcia (odgromniki,  ochronniki, warystory, filtry).  
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska 
wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, 
maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów 
napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych 
reagujących na przepięcia zewnętrzne. 
 

      Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść klauzuli przepięć zgodną z SIWZ 
 
b) Prosimy o modyfikację SIWZ i zastąpienie klauzuli prolongaty klauzulą w 

poniższej treści: 
 

KLAUZULA PROLONGACYJNA  
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że 
jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej 
pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak 
wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym 
w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez 
Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 
W sytuacji opisanej powyżej, Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć 
Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty 
składki lub jej pierwszej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej 
pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć 
umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 

 
    Odpowiedź: Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli w treści zgodnej z ogólnymi 
warunkami ubezpieczenia 

 
 

 
 
 


