
ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 14.04.2016 r. 
 

1. Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia, w tym jako składnik innych przedmiotów są solary 
oraz kolektory słoneczne? Jeżeli tak to prosimy o  podanie wartości solarów oraz kolektorów słonecznych 
które mają być objęte ubezpieczeniem, 

 
Odpowiedzi: W tej chwili Zamawiający  nie jest w posiadaniu instalacji solarnych ale nie wyklucza takiej 
sytuacji w przyszłości. 
 
2. Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia, w tym jako składnik innych przedmiotów są sieci 

wodno-kanalizacyjne? Jeżeli tak to prosimy o  podanie wartości sieci wodno-kanalizacyjnych które mają 
być objęte ubezpieczeniem, 

 
Odpowiedzi: Nie. 

 
3. Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia, w tym jako składnik innych przedmiotów są 

szklarnie, inspekty, tunele foliowe lub namioty? Jeżeli tak to prosimy o  podanie ich wartości. 
 
Odpowiedzi: Nie w tej chwili, ale Zamawiający nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości. 
 
4. Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia, w tym jako składnik innych przedmiotów są zbiory i 

eksponaty muzealne? Jeżeli tak to prosimy o  podanie ich wartości. 

 
Odpowiedzi: Nie. 

 
5. Prosimy o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki będące pod nadzorem konserwatora 

zabytków? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie z podaniem wartości. 
 
Odpowiedzi: Nie, do ochrony nie zostały zgłoszone budynki będące pod nadzorem konserwatora zabytków. 
 
6. Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści zapisów pkt I. 5.49 oraz pkt II. 6.37 słowa 

„przypuszczalne” wskutek czego treść tego pkt otrzymuje brzmienie: 
„Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł, w tym polegających na dewastacji lub wandalizmie, 
możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu 
informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację 
rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny 
oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną). W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest 
konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie 
później niż w ciągu 24 godzin”. 

 
Odpowiedzi: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.  
 
7. Czy zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk do treści: 
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek nagłej, nieprzewidzianej i 
niezależnej od ubezpieczonego przyczyny, a w szczególności powstałe w wyniku: 

 zdarzeń losowych, w tym: huraganu, działania wody, powodzi;  

 zdarzeń technicznych lub technologicznych, w tym: błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, 
wad produkcyjnych niewykrytych w trakcie konstrukcji, w czasie produkcji i w czasie montażu, 
indukcji, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych;  

 działania człowieka; kradzieży z włamaniem, rabunku, celowego i świadomego zniszczenia 
przez ustalonych bądź nieustalonych sprawców, dewastacji, wandalizmu, niewłaściwego 
użytkowania, nieostrożności, błędnej obsługi, zaniedbania, braku kwalifikacji, błędu operatora, 
upuszczenia/upadku),  

obejmujące poniesione na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele 
i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu 



lotniczego), koszty montażu/demontażu, koszty pomocnicze, koszty uprzątnięcia pozostałości, 
rozszerzone o koszty odtworzenia danych i oprogramowania, nośniki danych oraz zwiększone koszty 
działalności. 

 
Odpowiedzi: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 
8. Czy zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli 

likwidacji istotnej szkody ( pkt II. 6.38)? W treści SIWZ nie przytoczono jej treści. 
 

Odpowiedzi: Zamawiający wyrażą zgodę na usunięcie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
klauzuli likwidacji istotnej szkody ( pkt II. 6.38). 

 
9. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do SIWZ klauzuli likwidacji istotnej szkody w poniższej 

treści: 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje: 
1) w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, którego przywrócenie do pracy w ciągu 24 

godzin od wystąpienie tej szkody, jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, ubezpieczony 
zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji 
szkody sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy 
oraz wyliczenie wartości szkody; dodatkowo ubezpieczony powinien sporządzić dokumentację zdjęciową 
uszkodzonego mienia oraz pozostawić uszkodzone części do ewentualnych oględzin Ubezpieczyciela; 
protokół oraz kosztorys wewnętrzny lub faktura za naprawę będą podstawą do wyliczenia 
odszkodowania przez Ubezpieczyciela; 

2) w przypadku szkody w mieniu, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego 
funkcjonowania jednostki, ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji 
szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin 
przedmiotu szkody w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia szkody.  

 

 
Odpowiedzi: Nie dotyczy. 

 
10. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści definicji deszczu nawalnego poprzez zmianę 

współczynnika z „2” na „3”? 
 
Odpowiedzi: Zamawiający nie dokonuje żądnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 
11. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści definicji deszczu nawalnego poprzez zmianę usunięcie 

zapisu: 
„Przy czym ubezpieczyciel nie może odmówić odszkodowania na podstawie jedynie własnej oceny stanu 
faktycznego i rozmiarów szkody, niepopartej zaświadczeniem wydanym przez stację pomiarową Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znajdującą się najbliżej miejsca ubezpieczenia” 

 
Odpowiedzi: Zamawiający nie dokonuje żądnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 
12. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia do treści: 

Klauzula automatycznego pokrycia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej 
deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją. Suma ubezpieczenia ulega 
podwyższeniu z chwilą przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem mienia. Wartość 
majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20% łącznej sumy 
ubezpieczenia (dotyczy wszystkich podmiotów objętych ubezpieczeniem łącznie).  
Składka za doubezpieczenie ponad określony limit będzie naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony 
po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej 
oferty (nie obowiązuje stosowana składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem 
dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaży i innych zmniejszeń w stanie środków trwałych 



(zbilansowanie z przysługującym zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie 
z art. 813 §1 K.C). 

 
 
Odpowiedzi: Zamawiający nie dokonuje żądnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
13. Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje treści klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza 

miejscem ubezpieczenia do treści: 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:  
1) zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, zostaje rozszerzony o 
szkody w stosunku do przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, 
użytkowanego w celach służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, z 
zastrzeżeniem pkt 2;  
2) PZU obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem:  
a) do pojazdu pod warunkiem, że:  
– przenośny sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z 
zewnątrz, – kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza 
zamkniętym garażem, miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczenia czasowego nie stosuje 
się, gdy pojazd ze sprzętem znajduje się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),  
– pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie zamki i posiadał włączony sprawnie działający system 
alarmowy, w sytuacji gdy szkoda powstała w trakcie postoju,  
– pojazd posiada trwałe zadaszenie stanowiące jednolitą sztywną konstrukcję,  
b) do lokalu innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia pod warunkiem, że 
lokal zabezpieczony jest zgodnie z wymogami określonymi w OWU; 
 

Odpowiedzi: Zamawiający nie dokonuje żądnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 

14. Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje treści klauzuli odnowienia lub odtworzenia dokumentów 
do treści: 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej 
składki ubezpieczeniowej ustala się dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, co następuje: 
1)    PZU SA pokrywa do ustalonego limitu odpowiedzialności, w ramach sumy ubezpieczenia, uzasadnione i 
udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji, niezbędnej do prowadzenia działalności 
gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym 
mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk; 
2)    do dokumentacji, o której mowa w pkt 1, zalicza się: 
a)    dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem: zezwolenie na 
działalność, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne,  
b)     księgi rachunkowe, faktury i rachunki, 
c)      dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych; 
3)    dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być objęte ubezpieczeniem pod 
warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które 
powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie 
pożarowej; 
4)    Ubezpieczyciel pokrywa poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie 
dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty 
wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów 
źródłowych; 
5)    Ubezpieczyciel na podstawie niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 
a)    powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem w dokumentach znajdujących się w budynkach i lokalach 
nie spełniających wymogów w zakresie zabezpieczenia ubezpieczonego mienia, określonych w OWU, o ile 
miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody; 
b)   w dokumentach, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności 
gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do 
klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,  
c)   w dokumentach  uszkodzonych w takim stopniu, że możliwe jest  ich odczytanie lub w stopniu nie 
powodującym ich unieważnienia, 



d)    polegające na pokryciu kosztów zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu 
szkody; 
6)   odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu 
odpowiedzialności, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 
zaistniałe w okresie ubezpieczenia i wynos: 50.000,00 PLN; 
7)  wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o którym mowa w pkt 6, deklaruje ubezpieczający i 
powinien on odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych kosztów; 
8)   limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego wypłaconego z tytułu niniejszej klauzuli 
odszkodowania; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość tego limitu opłacając 
składkę uzupełniającą; w przypadku uzupełnienia limitu, podwyższony limit stanowi granicę 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłaceniu składki uzupełniającej, o ile nie 
umówiono się inaczej. 

 
Odpowiedzi: Zamawiający nie dokonuje żądnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 
15. Czy zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisów pkt 10 dotyczącego obligatoryjnych zasad likwidacji 

szkód  w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia ( strona 50 SIWZ)? 
 

Odpowiedzi:  Zamawiający w obligatoryjnych zasadach likwidacji szkód w pkt 10 na str. 50 SIWZ zmienia 

dotychczasowy zapis: W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i  informacji 

Wykonawca może tylko dwukrotnie zwrócić się do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych 

(ubezpieczający, ubezpieczony)” 
 
 
16. Czy zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z wykazu klauzul obligatoryjnych do ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych ( pkt III. 6.5 – strona 46). Klauzula ta 
nie ma zastosowania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej bowiem odszkodowanie jest wypłacane 
poszkodowanemu a nie ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu? 
 

Odpowiedzi: Zamawiający nie dokonuje żądnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 

17. Czy zamawiający wyraża zgodę na ustalenie limitu w klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów ( 
strona 46) w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w granicach sumy gwarancyjnej? 

 

 
Odpowiedzi: Zamawiający nie dokonuje żądnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 
18. Prosimy o uzupełnienie wykazu pojazdów o DMC (dopuszczalną masę całkowitą) pojazdu SKLRC50, 

 

 
Odpowiedzi: DMC dla pojazdu SKLRC50 wynosi 3000. 

 
19.  Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisów SIWZ poprzez dodanie do pkt. 4.10 (str. 56 SIWZ) 

zdania: „pod warunkiem, że suma ubezpieczenia uwzględnia VAT”? 

 

 
Odpowiedzi: Zamawiający dodaje do punktu 4.10 wnioskowany zapis. 

 
20. Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciwkradzieżowych pojazdów, które mają być objęte 

ochroną w ubezpieczeniu AC. W razie braku informacji proszę o usunięcie klauzuli uznania stanu 
zabezpieczeń z katalogi klauzul obligatoryjnych i przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych, 

 

 
Odpowiedzi: W chwili obecnej Zamawiający wnioskuje tylko o zaakceptowanie zakresu ubezpieczenie w AC, 
nie zgłasza do tego ubezpieczenia żadnych pojazdów. Gdyby podjął decyzję o zawarcia ubezpieczenia AC dla 
pojazdu na wniosek ubezpieczyciela przekaże informację o zabezpieczeniach. 



 
21. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisów SIWZ poprzez dodanie do pkt. 4.2 (str. 55 SIWZ) zdania: 

„Limit 3 dni roboczych na oględziny pojazdu po szkodzie dotyczy szkód powstałych na terytorium RP”? 
 
Odpowiedzi: Zamawiający zwiększa limit na dokonanie oględzin z 3 do 5 dni. 
 
22. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wpływu ofert do zamawiającego na 22.04.2016 do 

godz. 11:00? 
 
Odpowiedzi: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 26.04.2016. Godziny pozostają bez zmian. 
 


