
Sieradz, dnia 18 stycznia 2013 r. 
 
Do wszystkich Uczestników postępowania  
1/ubezp./2013 

Dotyczy : 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości 200.000 EURO na usługę ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Sieradzu. W odpowiedzi na zapytania  Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące 
wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – tekst jednolity: Dz. U z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 
Proszę o podanie przyczyny szkody z 2011 – wszystkie ryzyka 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż uszkodzeniu uległa   brama -ogrodzenie- w trakcie wyjazdu z placu. 
 
Pytanie 2 
Proszę o potwierdzenie braku dodatkowych szkód majątkowych na dzień 31.01.2013 r. 
Odpowiedź 
Zamawiający podaje aktualną szkodowość na dzień 31.01.2013 r.  
Szkodowość dla PAKIETU I: 
Za okres od 01.01.2007 r.  – wg danych PZU  S.A. - stan na dzień 31.01.2013 r: 
 

Rok szkody Rodzaj ryzyka Wypłacone 
odszkodowanie 

Rezerwa Przyczyna szkody 

2011 Mienie od wszystkich ryzyk 449,00 - Przyczepa zahaczyła o bramę 
i uszkodziła ogrodzenie 

2012 Mienie od wszystkich ryzyk 583,00  podczas egzaminu na prawo 
jazdy zdający wjechał 
pojazdem m-ki STAR na mur 
klinkierowy  

RAZEM 1.032,00 -  
 

Pytanie 3 
Załącznik nr 2 str.5 – klauzula 16 – proponujmy wprowadzenie dodatkowego zapisu „nie więcej niż 100.000 zł 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 4 
Ryzyko kradzieży zwykłej (wszystkie ryzyka i wszystkie ryzyka dla sprzętu elektronicznego) – proponujemy wprowadzenie 
udziału własnego 10% wartości szkody. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 5 
Zakres preferowany część A – proponujemy wprowadzenie limitów: 

a. Klauzula 1 – szkody zalaniowe: 50.000 zł lub inny wg uznania Zamawiającego 
b. Klauzula 2 – bezzwłocznej naprawy: 5.000 zł lub inny wg uznania Zamawiającego 
c. Klauzula restytucji – zmienić zapis „2 dni” na „7 dni” 

Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż każdy Wykonawca ma 
prawo modyfikacji treści klauzuli z zakresu preferowanego w stosunku do treści opisanej w SIWZ.  
 
Pytanie 6 
Zakres preferowany część B – proponujemy wprowadzenie limitów: 

a. Klauzula 1 – szkody zalaniowe: 50.000 zł lub inny wg uznania Zamawiającego 
b. Klauzula 2 – bezzwłocznej naprawy: 5.000 zł lub inny wg uznania Zamawiającego 
c. Klauzula restytucji – zmienić zapis „2 dni” na „7 dni” 

Odpowiedź 



Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż każdy Wykonawca ma 
prawo modyfikacji treści klauzuli z zakresu preferowanego w stosunku do treści opisanej w SIWZ.  
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający oczekuje w części A objęcia ryzyka dewastacji rozumianej jako: 
- bezprawne, bezpośrednie i celowe uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, niezwiązane 
z innym celem działania tych osób 
czy także 
- uszkodzenie bądź zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, mające bezpośredni związek z dokonaniem lub 
usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem, także w sytuacji, gdy nie doszło do pokonania zabezpieczeń. 
Jeżeli występują oba zakresy, proszę o określenie oddzielnych limitów. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z SIWZ oczekuje ochrony w zakresie ryzyka dewastacji rozumianej jako  rozmyślne 
zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie z limitem odpowiedzialności 
200.000 zł (podlimit dla graffiti 10.000 zł). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje ochrony w zakresie ryzyka 
dewastacji mienia bez dodatkowego uszczegóławiania rodzaju zdarzeń w trakcie których doszło do uszkodzenia mienia. 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 8 
Część C – ubezpieczenie OC 
-  proszę o dodatkowe wyłączenie terytorialne dla podróży zagranicznych: - Australia.    
- prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie będą mieć zapisy i wyłączenia określone w OWU, o ile nie zostały wprost 
wyłączone lub włączone w SIWZ i załącznikach do SIWZ  
- prosimy o doprecyzowanie zakresu terytorialnego – czy ma to być świat z wyłączeniem USA i Kanady dla podróży 
służbowych i RP dla pozostałego zakresu, czy tylko RP (w SIWZ są sprzeczne zapisy).  
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie przewiduje podróży zagranicznych do Australii w związku z powyższym nie modyfikuje SIWZ w 
tym zakresie. 
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  „Zapisy 
SIWZ oraz wypełnionego przez Wykonawcę formularza (Załącznik nr 4 do SIWZ) mają pierwszeństwo nad postanowieniami 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danego Wykonawcy, które stanowią uzupełnienie oferty i regulują kwestie nieokreślone 
w wyżej wymienionych dokumentach. (…). Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony 
niż opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony 
ubezpieczeniowej”. 
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie  z SIWZ oczekuje zakresu terytorialnego: RP a  dla szkód związanych z podróżami 
służbowymi – wszystkie kraje świata z wyłączeniem USA i Kanady. 

Pytanie 9 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:  
Zakres minimalny: w zapisie „zakres ubezpieczenia na bazie ubezpieczenia wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w 
ubezpieczonym mieniu…” prosimy o potwierdzenie, że użyte określenie „wszelkie szkody” należy rozumieć: „wszelkie 
szkody włączone zapisami SIWZ i niewyłączone w OWU i/lub SWU Wykonawcy”  
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami  Załącznika nr 2-  szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia, określił, iż zakres 
ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu 
ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń, w tym co 
najmniej szkody powstałe w wyniku: (…) co należy rozumieć, że katalog zdarzeń wymienionych przez Zamawiającego nie 
jest katalogiem zamkniętym a jedynie bezwzględnym minimum ochrony.  Zgodnie z zasadą ubezpieczenia na bazie „All 
Risks” ochroną objęte są również skutki zdarzeń, które były trudne do przewidzenia, lub skutki zbiegu zdarzeń 
utrudniającego jednoznaczne określenie źródła szkody.  
 
Pytanie 10 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:  
Szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji – wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony 
środków trwałych w budowie lub potwierdzenie że użyte określenie należy rozumieć: „środków trwałych w budowie objętych 
ochroną w ramach ubezpieczenia mienia do wszystkich ryzyk w szczególności klauzuli robót budowalno-remontowych”  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 11 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:  



Wnosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w ramach limitu kradzieżowego (200.000 zł) dla szkód powstałych w 
wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji w elementach zewnętrznych w wysokości 20.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 12 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:  
Wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności na ryzyko dewastacji do kwoty 50.000 zł lub inny akceptowalny dla 
Zamawiającego  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 13 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:  
Wnosimy o obniżenie podlimitu dla ryzyka pomalowania graffiti w ramach limitu odpowiedzialności na ryzyko dewastacji - do 
kwoty 5.000 zł lub inny akceptowalny dla Zamawiającego  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 14 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:  
Wnosimy o obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej do kwoty 2.000 zł lub inny akceptowalny dla Zamawiającego  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 15 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:  
Wnosimy o wprowadzenie do SIWZ dodatkowego zapisu dot. kradzieży zwykłej: Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod 
warunkiem, że Zamawiający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu.  
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3a do SIWZ Projekt Umowy do Pakietu 1 zmieniając zapis pkt. 11  § 2., który 
otrzymuje brzmienie  
„Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni zawiadomić policję o  każdej szkodzie jaka mogła 
powstać wskutek przestępstwa”. 
 
Pytanie 16 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:  
Wnosimy o wprowadzenie do SIWZ dodatkowego zapisu dot. kradzieży zwykłej: Z zakresu ochrony wyłączone są wartości 
pieniężne  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 17 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:  
Wnosimy o wprowadzenie do SIWZ dodatkowego zapisu dot. kradzieży zwykłej: Rozszerzenie zakresu o kradzież zwykłą nie 
ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych oraz sprzeniewierzeniu mienia. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 18 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne 
Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - wnosimy o zmianę zapisu na następujący: 
„(…) W przypadku szkody całkowitej wypłata odszkodowania nastąpi w do wysokości sumy ubezpieczenia według wartości 
księgowej brutto lub odtworzeniowej danego środka trwałego lub jeśli jego odtworzenie jest w niższej wartości to do 
odtworzenia danego środka trwałego” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie zwracając jednocześnie uwagę na zbieżność zapisów. 
 
Pytanie 19 



Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne 
Klauzula zastąpienia dla budynków i budowli – wnosimy o zmianę zapisów aby klauzula otrzymała brzmienie: 
W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie, także poprzez odtworzenie w innej 
lokalizacji, bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie 
dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie, prawnie lub ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może 
przekroczyć sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia 
Jednocześnie wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby 
wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji 
i z zachowaniem wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie zwracając jednocześnie uwagę na zbieżność zapisów. 
 
Pytanie 20 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne 
Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń – wnosimy o zmianę zapisów aby klauzula otrzymała brzmienie: 
W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, 
parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie 
nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć ustalonej sumy ubezpieczenia. Odszkodowanie nie może 
przekroczyć ustalonej dla danego przedmiotu sumy ubezpieczenia. Jednocześnie wysokość odszkodowania w żadnym 
wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone 
mienie było przywrócone do poprzedniego stanu z zachowania typu, modelu, parametrów technicznych.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie zwracając jednocześnie uwagę na zbieżność zapisów. 
 
Pytanie 21 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne 
Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych - wnosimy o zmianę zapisu na następujący: 
„Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i uzasadnione i udokumentowane koszty 
dodatkowe (…)”  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 22 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne 
Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych - wnosimy o wprowadzenie następującego zapisu w odniesieniu do ppkt c: 
„Ochrona nie obejmuje kosztów usunięcia zanieczyszczeń gleby i wody oraz kosztów ich rekultywacji lub wymiany”  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 23 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne 
Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych - wnosimy o wprowadzenie następującego zapisu w odniesieniu do ppkt d:  
„Ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na odtworzenie dokumentacji z istniejących kopii (w odpowiednim 
urzędzie, u partnerów handlowych, inwestora, wykonawcy, zamawiającego) oraz koszty odtworzenia nośników, na których 
dokumentacja była zawarta”. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
  
Pytanie 24 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne 
Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych - wnosimy o wprowadzenie następującego zapisu w odniesieniu do ppkt e 
i f: „Wysokość wynagrodzenia rzeczoznawców nie może przekraczać średnich stawek rynkowych stosowanych w danym 
regionie” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 25 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne 



Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający planuje przeprowadzenie w okresie ubezpieczenia robót budowlano-remontowych. 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie planowanego zakresu i wartości prac. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż gruntowny remont wraz z pracami budowlanymi został przeprowadzony w roku 2011. 
Zamawiający nie planuje w okresie ubezpieczenia większych robót budowlanych czy remontowych. 
 
Pytanie 26 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne 
Klauzula składowania – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 30.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w  tym zakresie.  
 
Pytanie 27 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne 
Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o dodanie zapisu: Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody 
- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania 
pozwolenia na budowę  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w  tym zakresie.  
 
Pytanie 28 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne 
Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o dodanie zapisu: Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody 
- powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w  tym zakresie.  
 
Pytanie 29 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne 
Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o dodanie zapisu: Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody 
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada ani nie użytkuje  budynków  przeznaczonych do rozbiórki. Zamawiający nie modyfikuje 
SIWZ w  tym  zakresie. 
 
Pytanie 30 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne 
W świetle zapisów SIWZ: klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych (ppkt c) oraz klauzula usunięcia pozostałości po 
szkodzie – prosimy o wyjaśnienie, jaki jest oczekiwany przez Zamawiającego łączny limit odpowiedzialności (ponad sumę 
ubezpieczenia) dla kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie.  
Jednocześnie wnosimy o przyjęcie jednego wyrażonego kwotowo limitu odpowiedzialności dla ww. kosztów – 50.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia,, iż oczekuje ochrony w zakresie: 

-  ubezpieczenia kosztów dodatkowych zgodnie z treścią klauzuli nr 7 limit łączny dla mienia od wszystkich ryzyk i 
sprzętu elektronicznego  dla całego zakresu wskazanego w klauzuli do wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

 oraz 
-  usunięcia pozostałości po szkodzie - limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu 

elektronicznego do  15% wartości powstałej szkody zgodnie z treścią klauzuli nr 16. 
Wskazane limity stanowią nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia. 

 
Pytanie 31 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne 
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – wnosimy o dodanie zapisu: Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów 
- usunięcia zanieczyszczeń gleby i wody oraz kosztów ich rekultywacji lub wymiany. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w  tym zakresie.  
 
Pytanie 32 



Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne 
W świetle zapisów SIWZ: klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych (ppkt d) oraz klauzula odtworzenia dokumentacji – 
prosimy o wyjaśnienie, jaki jest oczekiwany przez Zamawiającego łączny limit odpowiedzialności (ponad sumę 
ubezpieczenia) dla kosztów odtworzenia dokumentacji (aktów, planów, dokumentów, danych). 
Jednocześnie wnosimy o przyjęcie jednego wyrażonego kwotowo limitu odpowiedzialności dla ww. kosztów – 50.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia,, iż oczekuje ochrony w zakresie: 

-  ubezpieczenia kosztów dodatkowych zgodnie z treścią klauzuli nr 7 limit łączny dla mienia od wszystkich ryzyk i 
sprzętu elektronicznego  dla całego zakresu wskazanego w klauzuli do wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

 oraz 
- w ramach klauzuli odtworzenia dokumentacji - limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu 

elektronicznego do wysokości limitu 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Wskazane limity stanowią nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia 

 
Pytanie 33 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:  
Zakres minimalny 
w zapisie „zakres ubezpieczenia na bazie ubezpieczenia wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym 
mieniu…” prosimy o potwierdzenie, że użyte określenie „wszelkie szkody” należy rozumieć: „wszelkie szkody włączone 
zapisami SIWZ i niewyłączone w OWU i/lub SWU Wykonawcy” 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami  Załącznika nr 2 -  szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia, określił, iż 
zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody powstałe w miejscu 
ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń, w tym co 
najmniej szkody powstałe w wyniku: (…) co należy rozumieć, że katalog zdarzeń wymienionych przez Zamawiającego nie 
jest katalogiem zamkniętym a jedynie bezwzględnym minimum ochrony.  Zgodnie z zasadą ubezpieczenia na bazie „All 
Risks” ochroną objęte są również skutki zdarzeń, które były trudne do przewidzenia, lub skutki zbiegu zdarzeń 
utrudniającego jednoznaczne określenie źródła szkody.  
 
Pytanie 34 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:  
Prosimy o potwierdzenie, że podane sumy ubezpieczenia w systemie „solidarnym na sumy stałe” – odpowiadają wysokości 
sum ubezpieczenia w pełnej wartości ubezpieczeniowej dla danej grupy mienia  
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, iż w systemie solidarnym na sumy stałe  mienie zostaje ubezpieczone do wysokości sum 
ubezpieczenia wskazanych w Załączniku nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, które odpowiadają pełnej wartości 
ubezpieczeniowej dla danej grupy mienia i poszczególnych składników zgodnie z Wykazem sprzętu elektronicznego 
stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 
Powyższe wyjaśnienie nie dotyczy pozycji 4, w której Zamawiający podał wartość planowaną, która zostanie zaktualizowana 
do pełnej wartości odtworzeniowej we wniosku o ubezpieczenie. 
4. Zestawy do rejestracji przebiegu 

egzaminu wraz z monitoringiem 
zakup planowany 

Solidarnie na sumy stałe odtworzeniowa 100.000,00 

 
Pytanie 35 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  
Klauzule obligatoryjne: 
Klauzula kradzieży zwykłej – wnosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod 
warunkiem, że Zamawiający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu.  
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3a do SIWZ Projekt Umowy do Pakietu 1 zmieniając zapis pkt. 11  § 2., który 
otrzymuje brzmienie  
„Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni zawiadomić policję o  każdej szkodzie jaka mogła 
powstać wskutek przestępstwa”. 
 
Pytanie 36 
Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  



Klauzule obligatoryjne: 
Klauzula kradzieży zwykłej – wnosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: Rozszerzenie zakresu o kradzież zwykłą nie 
ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych oraz sprzeniewierzeniu mienia.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w  tym zakresie.  
 
Pytanie 37 
Postanowienia wspólne 
Wnosimy o wprowadzenie zapisu dodatkowego do SIWZ w treści: „Zapisy SIWZ oraz wypełnionego przez Wykonawcę 
formularza (Załącznik nr 4 do SIWZ) mają pierwszeństwo nad postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danego 
Wykonawcy, które stanowią uzupełnienie oferty i regulują kwestie nieokreślone w wyżej wymienionych dokumentach.  
(…) 
Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w 
złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej 
Jeżeli OWU / SWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają 
one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.” 
– lub równoważny. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ –  
„Zapisy SIWZ oraz wypełnionego przez Wykonawcę formularza (Załącznik nr 4 do SIWZ) mają pierwszeństwo nad 
postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danego Wykonawcy, które stanowią uzupełnienie oferty i  regulują 
kwestie nieokreślone w wyżej wymienionych dokumentach. 
(…) 
Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w 
złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej”. 
 
Pytanie 38 
Załącznik nr 3a do SIWZ – UMOWA 
Wnosimy o zmianę pkt 13 Umowy, tak aby otrzymał brzmienie: Zapisane w umowie ubezpieczenia skutki niezawiadomienia 
Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy 
niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości 
odszkodowania okoliczności lub skutków szkody, bądź przyczyniło się do zwiększenia rozmiarów szkody  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w  tym zakresie.  
 
Pytanie 39 
Prosimy o uzupełnienie SIWZ o wykaz budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia z podaniem:- ich wartości 
jednostkowej oraz następujących informacji:- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian,- rodzaj konstrukcji i pokrycia dachu,- rok 
budowy, ew. rok remontu generalnego,- stan techniczny.  
Odpowiedź 
Zamawiający podaje poniżej rodzaje zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli wraz z ich jednostkową wartością. 
Pozostałe informacje, o które Wykonawca pyta zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ – Charakterystyka Zamawiającego.  
 

Rodzaj budynku i budowli Wartość księgowa brutto 
Budynek administracyjno-usługowy (budynek 2) 2 163 630,09 
Budynek administracyjno-usługowy (budynek 1) 1 137 246,33 
Przyłącze wodociągowe do budynku adm.-usł. 11 524,74 
Zatoka postojowa w pasie drog. ul. Armii Krajowej 13 565,75 
Plac manewrowy 1 175 334,38 
Parking WORD 163 636,90 
Ogrodzenie terenu WORD 134 330,37 
Wiata stalowa 2 717,67 
Domek kontenerowy 27 655,94 

 
Pytanie 40 
Wnosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym 
przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. 
Odpowiedź 



Zamawiający odsyła Wykonawcę do treści Załącznika nr 1 Charakterystyka Zamawiającego, potwierdzając jednocześnie, że  
wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z 
przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. 
 
Pytanie 41 
Wnosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy. 
Odpowiedź 
Zamawiający odsyła Wykonawcę do treści Załącznika nr 1 Charakterystyka Zamawiającego, gdzie Zamawiający zamieścił 
przedmiotową informację. 
 
Pytanie 42 
Wnosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, w 
przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny 
braku pozwolenia na użytkowanie. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż wszystkie budynki posiadają stosowne pozwolenia na użytkowanie. 
 
Pytanie 43 
Wnosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia  
a) nie jest wyłączone z eksploatacji  
b) nie jest w złym lub awaryjnym stanie technicznym  
W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie mienia nie spełniającego ww. warunków 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż mienie zgłaszane do ubezpieczenia nie jest wyłączone z eksploatacji jak i nie jest w złym lub 
awaryjnym stanie technicznym. 
 
Pytanie 44 
Czy w okresie ostatnich 20 latach w miejscu ubezpieczenia lub jego bezpośrednim sąsiedztwie wystąpiła powódź lub lokalne 
podtopienie? 
Odpowiedź 
Zamawiający odsyła Wykonawcę do treści Załącznika nr 1 Charakterystyka Zamawiającego, gdzie Zamawiający zamieścił 
przedmiotową informację, iż w lokalizacji nie ma zagrożenia powodziowego.  
 
Pytanie 45 
wnosimy o udzielenie informacji, czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami 
skarp lub zboczy? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż Miasto Sieradz położone jest na terenie nizinnym, nie ma zagrożenia osuwania się skarp lub 
zboczy.  
 
Pytanie 46 
Ze względu na 24 miesięczny okres ubezpieczenia wnosimy o podanie danych o szkodowości za okres ostatnich 5 lat z 
podziałem na poszczególne ryzyka i lata z podaniem wartości wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na 
odszkodowania niewypłacone oraz przyczyny zaistniałych szkód. 
Odpowiedź 
Zamawiający odsyła Wykonawcę do treści Załącznika nr 1 Charakterystyka Zamawiającego, gdzie Zamawiający zamieścił 
informację o szkodowości za okres 6 lat. Pozostała treść przedmiotowego pytania zawarta jest w pytaniu 2, do którego  
Zamawiający już udzielił odpowiedzi. 
 
Pytanie 47 
Czy zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na przedmiotowe pytanie, gdyż  odpowiedź naruszałaby zapisy umowy zawartej 
pomiędzy aktualnym  Ubezpieczycielem/Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
Pytanie 48 
Czy zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ?  W przypadku istotnych różnic 
w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie. 
Odpowiedź 



Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na przedmiotowe pytanie, gdyż odpowiedź naruszałaby zapisy zawartej umowy 
pomiędzy aktualnym Ubezpieczycielem/Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
Pytanie 49 
W odniesieniu do zapisu § 2. Pkt 10. Załącznika nr 3a – Projekt Umowy prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany terminu zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie z 7 dni do 3 dni. Prosimy o wykreślenie pkt.12 gdyż 
jest on taki sam jak pkt.10. 
Odpowiedź 
Zmawiający dokonał zmian dotyczących terminu zgłoszenia szkody wprowadzając zapis § 2 w pkt 11 w brzmieniu: 
„Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni zawiadomić policję o  każdej szkodzie jaka mogła 
powstać wskutek przestępstwa”. 
Jednocześnie Zamawiający usunął w Projekcie umowy pkt 12 w § 2. 
W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 3a do SIWZ Projekt umowy dla Pakietu 1 
  
Pytanie 50 
W odniesieniu do zapisu § 2. Pkt 18. Załącznika nr 3a – Projekt Umowy zwracamy się z pytaniem,  czy Zamawiający 
dopuszcza możliwość skreśleni w/w pkt. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w  tym zakresie.  
 
Pytanie 51 
W odniesieniu do zapisu § 2. Pkt 3  Załącznika nr 3a – Projekt Umowy zwracamy się z prośbą o dopisanie, iż w/w zapis nie 
dotyczy limitów na I ryzyko oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w  tym zakresie. 
 
Pytanie 52 
W odniesieniu do zapisu § 2. Pkt 16  Załącznika nr 3a – Projekt Umowy zwracamy się z prośbą o dopisanie, iż w/w zapis nie 
dotyczy limitów na I ryzyko oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w  tym zakresie. 
 
Pytanie 53 
W odniesieniu do zapisu § 2. Pkt 9  Załącznika nr 3a – Projekt Umowy zwracamy się z prośbą o dopisanie, iż w/w zapis nie 
dotyczy limitów na I ryzyko oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w  tym zakresie. 
 
Pytanie 54 
W odniesieniu do zapisów zakresu minimalnego, w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 2 
do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I,  prosimy o informację czy Zamawiający  dopuszcza 
wprowadzenie limitu na bezpośrednie uderzenie pioruna w wysokości 250.000,00 zł? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w  tym zakresie. 
 
Pytanie 55 
W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ opis budynków i ich konstrukcji, czy budynki, w których będzie znajdować się 
zgłaszane w ramach ubezpieczenia mienie od wszystkich ryzyk posiadają wymagane regularne badanie instalacji 
kominowej, elektrycznej i piorunochronnej okresowe przeglądy budynków zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane oraz 
Rozporządzenia Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 
mieszkalnych?  (prośba o podanie informacji oddzielnie dla każdego rodzaju instalacji i budynku). 
Odpowiedź 
Zamawiający zamieścił informacje w odpowiedzi na pytanie nr 40. 
 
Pytanie 55 
Czy są zgłaszane do ubezpieczenia budynki-obiekty, które nie mają końcowego odbioru technicznego oraz mienie, które 
miesiłoby się w takich obiektach, w tym również obiektach wykazywanych jako nakłady inwestycyjne bez końcowego 
odbioru. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż wszystkie budynki posiadają końcowe odbiory techniczne. 
 



Pytanie 55 
W odniesieniu do załącznika nr 2 do SIWZ zapisów, zakresu minimalnego, w części A – zakres ubezpieczenia (w tym 
ogrodzenie) w Zał. Nr 2 do SIWZ, uprzejmie prosimy o określenie wartości dla ogrodzenia. 
Odpowiedź 
Zamawiający zamieścił informacje w odpowiedzi do pytania nr 39. 
 
Pytanie 56 
W odniesieniu do zakresu preferowanego, klauzuli nr 1  - szkód zalaniowych prosimy o informację, czy w obecnym okresie 
ubezpieczenia zostały podjęte działania zabezpieczające przed szkodami polegającymi na zalaniu pomieszczeń w wyniku 
deszczu nawalnego lub topnienia śniegu, a jeśli tak to prosimy o informacje jakie? 
Odpowiedź 
W bieżącym okresie ubezpieczenia podobnie jak w poprzednich Zamawiający nie miał szkód zalaniowych co świadczy o 
dobrym stanie technicznym dachu i działaniach prewencyjnych zapobiegających powstawaniu szkód.  
 
Pytanie 57 
W odniesieniu do SIWZ zapisu: termin realizacji zamówienia 24 miesiące, Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany okresu ubezpieczenia z dwuletniego na roczny? A jeśli nie, to czy dopuszcza możliwość wprowadzenia 
poniższego zapisu: 
- dla Pakietu 1 część C-ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 
Umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem  
6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego.  
W przypadku Ubezpieczyciela umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana jedynie w przypadkach wskazanych w 
ustawie, a także z ważnych powodów określonych w umowie lub ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia. Za 
ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności: 
1) wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie rozliczeniowym, rozumiany jako wyrażony w procentach 
stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową 
ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej w okresie ubezpieczenia, powyżej 30 % zainkasowanej składki,  
- dla Pakietu 1 część A- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i część B- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: 
„W drugim okresie rozliczeniowym do wyliczania składek będą miały zastosowanie następujące zasady :  
a)     Jeśli wskaźnik szkodowości wyliczony za pierwszy okres rozliczeniowy (przy wznawianiu umów na drugi okres 
rozliczeniowy) nie będzie wyższy niż 40%, zastosowanie będą miały stawki funkcjonujące w pierwszym okresie 
rozliczeniowym. 
b)     Jeśli wskaźnik szkodowości wyliczony za pierwszy okres rozliczeniowy (przy wznawianiu umów na drugi okres 
rozliczeniowy)  przekroczy 40%, warunki ubezpieczenia w tym stawki i franszyzy będą podlegać renegocjacjom. W 
przypadku, gdy strony nie podejmą ustaleń co do warunków ubezpieczenia, umowy na drugi  okres rozliczeniowy nie 
zostaną wznowione. 
Wskaźnik szkodowości rozumiany jest jako iloraz sumy wypłaconych odszkodowań ze szkód w danym okresie i 
utworzonych rezerw w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń majątkowych łącznie, do sumy składek należnych za 
ten okres w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń majątkowych łącznie. Wskaźnik szkodowości wyliczany jest za 
okres ostatnich 11 miesięcy” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w  tym zakresie. 
 
Pytanie 58 
W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ części A-limity na kradzież pkt. 1- „środki trwałe w budowie”, prosimy o 
wyjaśnienie , co należy rozumieć pod pojęciem „środki trwałe w budowie”, oraz prosimy o podanie jakiego rodzaju są 
to środki trwałe i określenie limitu. 
Odpowiedź 
Zamawiający odsyła Wykonawcę do przepisów Ustawy o rachunkowości gdzie zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy, przez 
środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub 
ulepszenia już istniejącego środka trwałego. 
Zamawiający określił limit wspólny dla całości środków trwałych dla szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem, 
rabunku i dewastacji w załączniku nr 2 do SIWZ w wysokości 200.000 zł. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina o zapisach SIWZ,  iż  Sumy ubezpieczenia mają znaczenie porównawcze dla oceny 
złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla Wykonawcy w momencie  rzeczywistego zawierania ubezpieczenia.  
Rzeczywiste sumy ubezpieczenia w tym środki trwałe w budowie zostaną podane we  wniosku o ubezpieczenie z 
początkiem odpowiedzialności od 11.07.2013 r. 
 
Pytanie 59 



W odniesieniu do Klauzuli automatycznego ubezpieczenia środków trwałych zamieszczonej w części A Ubezpieczenie 
mienia od wszystkich ryzyk,  w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I zwracamy się z 
pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą: 
 KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA  

 (Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna) 
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,  
b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji , 
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, 
od chwili objęcia ich w posiadanie przez  Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych 
inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się 
wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych 
przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu 
lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, 
rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po 
zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. 
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela  w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia 
ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia  
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, 
mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.  
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: 
Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej  w terminie 30 dni po 
zakończeniu okresu ubezpieczenia  . Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie 
(rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.  
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, 
rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.  

W przypadku braku zgody Zamawiającego na w/w zmianę prosimy o wykreślenie sformułowania „Ubezpieczyciel odstępuje 
od zasady proporcji” oraz  „…a także noworozpoczętych inwestycji/ środków trwałych w budowie” 
Ponadto prosimy o informację jakie prace budowlane są przewidywane w okresie ubezpieczenia? 
W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie odstąpienia od zasady proporcji prosimy o potwierdzenie że zapis 
przedmiotowej klauzuli (nr 1) nie znosi zasad określonych w klauzuli ograniczenia zasady proporcji (nr 3). 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie sformułowań „Ubezpieczyciel odstępuje od zasady proporcji” oraz „…a także 
noworozpoczętych inwestycji/środków trwałych w budowie”. 
Zamawiający potwierdza, że postanowienie przedmiotowej klauzuli (nr 1) nie znosi zasad określonych w klauzuli 
ograniczenia zasady proporcji (nr 3). Zamawiający ponadto wskazuje, że zasada proporcji zostaje zniesiona wyłącznie w 
ramach niniejszej klauzuli tj. w sytuacji wzrostu wartości przedmiotu ubezpieczenia na skutek: nowego nabycia środków 
trwałych i wyposażenia, przejętych środków trwałych i wyposażenia wskutek łączenia się placówek oraz środków trwałych i 
wyposażenia, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywanych inwestycji, a także 
noworozpoczętych inwestycji. 
Zamawiający ponownie informuje, iż gruntowny remont wraz z pracami budowlanymi został przeprowadzony w roku 2011. 
Zamawiający nie planuje w okresie ubezpieczenia większych robót budowlanych czy remontowych. 
 
Pytanie 60 
W odniesieniu do zapisów Klauzuli nowych miejsc wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w 
Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający 
dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą: 
KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI  
(Klauzula miejsca ubezpieczenia) 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych 
warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na 
terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony  rozpocznie w okresie 
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot 
ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z 



wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu 
przyjęcia ich do użytku. 
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na 
wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i 
testów). 
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń 
przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych. 
4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 100 000 zł. 
5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może 
zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.  
6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać 
może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zastąpienie treści klauzuli nowych miejsc wskazanej w SIWZ treścią 
powyższą. 
 
Pytanie 61 
W odniesieniu do zapisów klauzuli likwidacyjnej  dotyczącej środków trwałych wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia 
od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I, zwracamy się z 
pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia do zakresu fakultatywnego w/w klauzuli, 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 62 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla mienia od wszystkich 
ryzyk? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 63 
W odniesieniu do części A  - klauzule obligatoryjne – klauzula 48 godzin, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wstawienia 
po słowach „zdarzenia losowego” następujących słów: (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego trzęsienia ziemi)” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 64 
W odniesieniu do zał. Nr 2 do SIWZ  części A  - klauzule obligatoryjne -klauzul przepięć czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zastąpienia w/w  klauzuli o treści: 
 Klauzula przepięć - limit odpowiedzialności 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową za szkody spowodowane działaniem prądu  elektrycznego a nie 
wynikające z wyładowań atmosferycznych, w tym również powstałe na skutek przepięcia lub wzbudzenia się niszczących sił 
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych urządzeń. 
Następującą: 
KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że : 
1)Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno 
wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.  
2)Przez  przepięcie  należy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne 
napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 
3)W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia 
zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki,  ochronniki, warystory, filtry).  
4)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.  
5)Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 



- dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energie         elektryczną: - do 
pełnych sum ubezpieczenia 
  -   dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn :  200 000 zł 
6) franszyza redukcyjna: 5% szkody 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 65 
W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ części A-klauzule obligatoryjne- klauzula robót budowlano-remontowych, czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli o treści: 
Klauzula robót budowlano-remontowych. Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu 
elektronicznego. 
 Zakres ochrony ubezpieczeniowej  określony w umowie ubezpieczenia, zostaje rozszerzony o szkody 
powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu, jeśli szkoda powstała w wyniku prowadzenia w 
miejscu ubezpieczenia robót budowlano- montażowych i prac remontowo-adaptacyjnych. Odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela istnieje, pod warunkiem, że prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub dachu. 
Postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą także robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym 
wymagane jest pozwolenie na budowę. 
 Ochrona ubezpieczeniowa dla: 
  szkód w mieniu będącego przedmiotem robót budowlano-montażowych i prac remontowo-adaptacyjnych do 
limitu 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
 szkód w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. 

 
Następującą: 
 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody 
powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: 

a) prac ziemnych  
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z 
zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji 
dachu, 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: 
 a)mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia.  
 b)w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia. 

Franszyza redukcyjna : 1 000zł 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 66  
W odniesieniu do zał. nr. 2 do SIWZ części A-klauzule obligatoryjne- klauzula składowania , czy Zamawiający 
dopuszcza możliwość przeniesienia przedmiotowej klauzuli do zakresu preferowanego? a jeśli nie , to czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji w/w klauzuli o treści: 
Klauzula składowania 
W przypadku szkód powstałych w skutek zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie 
składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia 
znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu „ jeżeli mienie to było składowane mniej 
niż 10cm nad podłogą”. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie  w odniesieniu do mienia, którego składowanie na 
podłodze było uzasadnione z uwagi na specyfikę lub właściwości. 
Jakiego rodzaju mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu i jaka jest 
przybliżona wartość takiego mienia?  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
Zamawiający odsyła wykonawcę do Załącznika nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego, w którym szczegółowo opisał 
jakie pomieszczenia zlokalizowane są poniżej poziomu gruntu, jakiego rodzaju mienie jest przechowywane w tych 
pomieszczeniach oaz jakie są warunki magazynowania.  
 



Pytanie 67 
W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ części A-klauzule obligatoryjne- klauzula katastrofy budowlanej, czy Zamawiający 
dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli o treści: 
Klauzula katastrofy budowlanej. Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu 
elektronicznego. 
                 Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, 
gwałtownego zniszczenia  obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego Limit 
odpowiedzialności 500 000 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
Następującą: 
 KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w 
wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź 
części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.  
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 
-   których wiek przekracza 50 lat  
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru  
    budowlanego 
-   tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 
-   użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 
Limit odpowiedzialności: 500 00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna :  10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 68 
W odniesieniu do zał.nr 2 do SIWZ części A-klauzule obligatoryjne- klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie , czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli o treści: 
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie. Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i 
sprzętu elektronicznego. 
Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w 
związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 15% 
wartości powstałej szkody. Powyższy limit stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach 
sumy ubezpieczenia.  
Następującą: 
KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO  
SZKODZIE   
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia 
uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą 
szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / 
demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona 
obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli 
czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte 
są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 500 
000 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem 
zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją 
W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów 
wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do 
stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony 
gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 69  
W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ części A-klauzule obligatoryjne- klauzula poszukiwania miejsca uszkodzenia 
instalacji wodno-kanalizacyjnej , czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia do zakresu fakultatywnego w/w 
klauzuli lub ograniczenie kosztów tylko do instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
Odpowiedź 



Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 70  
W odniesieniu do zapisów klauzuli odtworzenia dokumentacji  wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I ,zwracamy się z 
pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie limitu dla w/w klauzuli do 10% wysokości szkody maksymalnie 20 
000 zł w okresie ubezpieczenia? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 71  
W odniesieniu do mienia zgłaszanego do ubezpieczenia – pozycja  Maszyny, urządzenia i wyposażenie,  
w tym niskocenne przedmioty w użytkowaniu, niskowartościowe środki trwałe, środki poza ewidencją  
i środki dzierżawione amortyzowane przez Ubezpieczonego w tym sprzęt elektroniczny  (własne i powierzone), 
zamieszczonej w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk, prosimy o podanie  wartości sprzętu elektronicznego (jaka jest to suma ubezpieczenia w zł.) w 
podziale na rodzaj sprzętu. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, iż w wskazanej grupie mienia jest ubezpieczony pozostały  sprzęt elektroniczny stacjonarny o okresie 
eksploatacji pow. 5 lat nie wymieniony w załączniku nr 7 wykaz sprzętu elektronicznego. 
Zamawiający zwraca uwagę, że cały stan majątku WORD został podany zgodnie z ewidencją środków trwałych wg stanów 
na dzień 31.12.2012 r.  
Zamawiający nie sporządzi oczekiwanego wykazu sprzętu elektronicznego. Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu 
może wyrazić zgodę na udostępnienie  Wykonawcy ewidencji  środków trwałych w siedzibie Zamawiającego na podstawie 
której wykonawca oceni i dokona właściwej dla siebie klasyfikacji sprzętu elektronicznego.  
 
Pytanie 72  
W odniesieniu do zapisów klauzuli likwidacyjnej  dotyczącej środków trwałych wskazanej w części A Ubezpieczenie 
mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I, zwracamy 
się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia do zakresu fakultatywnego w/w klauzuli, 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 73  
W odniesieniu do zapisów klauzuli kosztów dodatkowych  wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich 
ryzyk, w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I, zwracamy się z pytaniem, czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia do zakresu fakultatywnego w/w klauzuli, lub  zastąpienia klauzuli 
wskazanej w SIWZ poniższą: 
KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW  
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony 
zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą 
Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie 
eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela 
2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i 
przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego./ Niniejsza klauzula obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub 
Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż 50 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie 
obowiązujących stawek rynkowych. 
4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu 
kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do 
stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 
5. Limit odpowiedzialności:  50 000  zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 74 



W odniesieniu do zapisów klauzuli likwidacyjnej  dotyczącej sprzętu elektronicznego wskazanej w części B 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznegood wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia, Pakiet I, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia do zakresu 
fakultatywnego w/w klauzuli, 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 75 
W odniesieniu do zał.nr 1 do SIWZ-szkodowość dla Pakietu 1 jest informacja, że szkodowość z ubezpieczenia mienia 
od wszystkich ryzyk od 01.01.2007r wynosiła 449,00 zł. Natomiast wg. danych z hurtowni szkodowość wynosiła 
1.032,69zł. Prosimy o wyjaśnienie sprawy, w celu aktualizacji zapisów w SIWZ 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że dane dotyczące przebiegu ubezpieczenia, zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka 
Zamawiającego podane zostały zgodnie z pismem dotychczasowego Ubezpieczyciela  z dnia 17.01.2013 r. nr 
LO/7140/2013/W/MIOS, w którym Ubezpieczyciel wskazał jedną szkodę z dnia 25.10.2011 r.  odszkodowanie wypłacone w 
wysokości 449 zł, brak rezerw. 
W oparciu o poprawione informacje dotychczasowego Ubezpieczyciela Zamawiający zaktualizował informacje dot. szkód w  
odpowiedzi na pytanie 2. 
 
Pytanie 76 
W odniesieniu do zał. nr 2 część B – klauzule obligatoryjne- klauzula automatycznego ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą: 
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA  
(Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna) 
1.Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
a)nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,  
b)wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji , 
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od 
chwili objęcia ich w posiadanie przez  Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych 
inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się 
wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych 
przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub 
protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, 
rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 
2.Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po 
zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. 
3.Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia 
ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia  
4.Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą 
być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.  
5.Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: 
Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej  w terminie 30 dni po 
zakończeniu okresu ubezpieczenia  . Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie. 
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, 
rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.  
W przypadku braku zgody Zamawiającego na w/w zmianę prosimy o wykreślenie sformułowania „Ubezpieczyciel odstępuje 
od zasady proporcji”  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 77  
W odniesieniu do zał. nr 2 część B – klauzule obligatoryjne- klauzula automatycznego ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą: 
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA  
(Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna) 
1.Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
a)nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,  
b)wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji , 



zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od 
chwili objęcia ich w posiadanie przez  Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych 
inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się 
wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych 
przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub 
protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, 
rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 
2.Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po 
zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. 
3.Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia 
ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia  
4.Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą 
być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.  
5.Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: 
Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej  w terminie 30 dni po 
zakończeniu okresu ubezpieczenia  . Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie. 
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, 
rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.  
W przypadku braku zgody Zamawiającego na w/w zmianę prosimy o wykreślenie sformułowania „Ubezpieczyciel odstępuje 
od zasady proporcji”  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 78 
W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ części B-klauzule obligatoryjne- klauzula składowania , czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość przeniesienia przedmiotowej klauzuli do zakresu preferowanego? a jeśli nie , to czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość modyfikacji w/w klauzuli o treści: 
Klauzula składowania 
W przypadku szkód powstałych w skutek zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie 
składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się 
w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu „ jeżeli mienie to było składowane mniej niż 10cm nad podłogą”. 
Klauzula ma zastosowanie wyłącznie  w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi 
na specyfikę lub właściwości. 
Jakiego rodzaju mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu i jaka jest 
przybliżona wartość takiego mienia?  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.  Zamawiający już udzielił odpowiedzi do pytania nr 66. 
 
Pytanie 78  
W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ części B-klauzule obligatoryjne – klauzula 48 godzin, czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość wykreślenia w/w klauzuli. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 79  
W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ części B-klauzule obligatoryjne- Ubezpieczenie sprzętu/części od szkód 
materialnych na czas od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zastąpienia w/w klauzuli Następującą: 

Klauzula 147 - Ubezpieczenie sprzętu/części od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty 
włączenia do eksploatacji 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje 
odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do 
planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że: 
- sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego 

przystosowanych, 
- termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu 

Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel 
przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków, 



- ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej 
eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego. 

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie 
przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały 
w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez 
producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 80  
W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ części B-klauzule obligatoryjne – klauzula ubezpieczenia lamp i nośników obrazu 
od wszystkich ryzyk, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli Następującą: 
KLAUZULA 120 - UBEZPIECZENIE NOŚNIKÓW OBRAZU W URZĄDZENIACH FOTOKOPIUJĄCYCH (BĘBNY 
SELENOWE) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. 
Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych: 
- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku 
odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej, 
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie 
zmniejszona o wskaźnik zużycia, 
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy 
technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 81 
W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ części B-klauzule obligatoryjne- klauzula sprzętu elektronicznego 
zamontowanego w pojazdach, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli o treści: 
Klauzula sprzętu elektronicznego zamontowanego w pojazdach  
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie zainstalowanym w pojeździe. 
Do ubezpieczenia sprzętu nie mają zastosowania wyłączenia OWU, skutkujące brakiem ochrony ubezpieczeniowej w 
przypadku kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji przedmiotowego sprzętu o ile służył on lub był używany 
zgodnie z prowadzoną działalnością.  
Następującą: 
 Klauzula 101/2 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel  rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje 
odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu lub 
przyczepy o jednolitej sztywnej konstrukcji i używanym lub przewożonym w celach służbowych w obrębie 
terytorialnych granic województwa łódzkiego. 
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za utratę sprzętu z powodu kradzieży z włamaniem tylko 
wtedy gdy: 
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 
- pojazd został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki i  włączony został sprawnie 
działający system alarmowy), 
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 godziną (ograniczeń czasowych nie stosuje 
się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu). 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 82 
W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ części B-klauzule obligatoryjne- klauzula przenośnego sprzętu elektronicznego 
nie związanego ze sprzętem egzaminacyjnym, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli o 
treści: 
Klauzula przenośnego sprzętu elektronicznego nie związanego ze sprzętem egzaminacyjnym 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie ruchomym i/lub przenośnym  
w czasie, kiedy znajduje się on na terenie RP. Ochrona nie obejmuje szkód spowodowanych zaginięciem, 



zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu w pojeździe bez dozoru z wyjątkiem pozostawienia go w bagażniku lub 
innym niewidocznym miejscu w zamkniętym pojeździe. 
Następującą: 
Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje 
odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) 
użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. 
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy 
gdy: 
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i 
włączony został sprawnie działający system alarmowy, 
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy 
pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), 
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. 
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku 
Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. 
Ubezpieczyciel  nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, 
niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 83 
Czy zgłaszany do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny: 
- jest zabezpieczony poprzez UPS 
- czy jest serwisowany i konserwowany, a jeśli tak to czy w ramach umowy zewnętrznej czy przez własnych 
pracowników czy obydwie opcje jednocześnie? 
Odpowiedź 
Zamawiający odsyła wykonawcę do Załącznika nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego, gdzie Zamawiający umieścił 
informacje zwarte w treści pytania. 
 
Pytanie 84 
W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z     
tytułu prowadzonej działalności , czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu: szkody powstałe w mieniu, z 
którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania lub innej podobnej formy np. leasingu, 
poniższym: 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony 
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, 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 rzeczach ruchomych, z których 
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej 
formy korzystania z cudzej rzeczy. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie, 
2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych, 
3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach, 
4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których 
zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
Prosimy o ustalenie: rodzaj, szacunkową  wartość oraz właściciela mienia; 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania użytkuje mienie nie będące własnością WORD -  
mobilne miasteczko ruchu drogowego, które zostało przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi,  o czym poinformował 
Wykonawców w załączniku nr 1 do SIWZ  Charakterystyka Zamawiającego. 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 85 
W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z   
tytułu prowadzonej działalności , czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu: szkody wyrządzone w 
środowisku naturalnym spowodowane w szczególności jego zanieczyszczeniem-podlimit 100 000zł, poniższym: 



Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych 
substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i 
utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń. 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć 
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się 
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu 
usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem 
łącznego spełnienia następujących warunków: 
1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona ani nie możliwa do 
przewidzenia przez ubezpieczonego, 
2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia, 
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 
godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania, 
4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony 
środowiska, policji lub straży pożarnej. 
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie 
bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie 
oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. 
3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące 
w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. 
4. Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i kontroli 
zanieczyszczenia środowiska. 

Prosimy o ustalenie: 
      - źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody ( potencjalne scenariusze szkodowe); 
      - najbliższe otoczenie, z określeniem w m/km do najbliższych zbiorników wodnych) 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 86 
W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z   
tytułu prowadzonej działalności , czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu: odpowiedzialność z tytułu 
czystych strat finansowych, podlimit 100 000zł, poniższym: 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej. 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć 

zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej. 
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 
2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,  
3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej 

konkurencji, prawa antymonopolowego, 
4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały  

w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 
5) związane ze stosunkiem pracy, 
6) wynikające z niedotrzymania terminów,  
7) przekroczenia ustalonych kosztorysów, 
8) wynikające z działalności reklamowej, 
9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego, 
10)  wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek 

programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub 
korzystaniem z Internetu. 

 Prosimy o ustalenie: 
- czy specyfika działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta wskazuje na konieczność włączenia do ochrony 
ubezpieczeniowej czystych strat finansowych 
- prośba o wskazanie scenariuszy szkodowych zdarzeń, których pokrycia oczekuje ubezpieczony. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 87 
W odniesieniu do  zał. nr.2 część C Zakres minimalny- szkoda rzeczowa, czy Zamawiający dopuszcza możliwość   
modyfikacji/wykreślenia poniższego zapisu: 



Szkoda rzeczowa - szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone 
korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. „nie nastąpiła utrata, zniszczenie 
lub uszkodzenie rzeczy” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 88 
W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z   
tytułu prowadzonej działalności , czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu: szkody osobowe i rzeczowe 
poniesione przez pracowników, będące następstwem wypadków przy pracy, poniższym: 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy 
pracy. 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres   
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku 
z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu 
Podlimit odpowiedzialności: 150 000 zł. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 89 
W odniesieniu do zapisów Postanowień wspólnych w Załączniku nr 2 do SIWZ prosimy o wykreślenie zapisu: 
„Ubezpieczyciel uzna za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, przeciwprzepięciowe i 
przeciwpożarowe lub dokona na własny koszt lustracji przed złożeniem oferty”, 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 90  
Czy Zamawiający  dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert z  22 lutego 2013 na  28 lutego  2013r 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert oraz nie modyfikuje SIWZ i Ogłoszenia w tym 
zakresie. 
 
Pytanie 91 
Pakiet 2 D. Ubezpieczenie ryzyk  komunikacyjnych 
 Czy WORD w Sieradzu zajmuję się nauką jazdy? Jeśli tak to proszę określić które pojazdy są do tego używane. 
Odpowiedź 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie zajmuje się nauką jazdy. Podstawową działalnością Zamawiającego jest  
organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 
pojazdami oraz kierujących pojazdami. Zamawiający odsyła Wykonawcę do Załącznika nr 1 do SIWZ Charakterystyka 
Zamawiającego,  gdzie szczegółowo określił działalność podstawową i uboczną Zamawiającego. Jako uzupełnienie 
wyjaśnia, iż wszystkie pojazdy przeznaczone są do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy. 
 
Pytanie 92 
Czy możliwe jest wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości  

a) 500 zł w przypadku samochodów osobowych lub samochodów ciężarowych o ładowności do 2 ton albo, 
b) 1% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak niż 500 zł w przypadku pozostałych pojazdów, 

Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
W związku z powyżej opisanymi zmianami w załączeniu zmodyfikowane: 

 Zmodyfikowany Załącznik nr 3a do SIWZ – Projekt Umowy dla Pakietu 1. 
 


