
Śrem, dnia 18.12.2012r.

Dotyczy sprawy: ZP/21/PN/12

Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 
poz. 759 z późn. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w 
postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na 
„ubezpieczenie dla Szpitala w Śremie Sp. z o.o.”

Pytania ogólne
1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu płatności

Z: 6 rat
Na: 4 raty

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu płatności. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

2. Pytanie dotyczące przedmiotu ubezpieczenia
2.1. Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych 

zdarzeń losowych z podaniem przedmiotu ubezpieczenia, wartości, wieku.
ODPOWIEDŹ: wykaz sprzętu elektronicznego w załączeniu

2.2. Prosimy o informacje jakie mienie osób trzecich ma zostać objęte ochroną. 
Jeśli  ma to być mienie  osób odwiedzających, prosimy o określenie  limitu  na jednego 
pacjenta.
ODPOWIEDŹ: ochroną ma zostać objęte mienie pacjentów i osób odwiedzających,  z 
limitem 1.000 zł na jedną osobę.  Niniejsza odpowiedź  modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

2.3. Prosimy o potwierdzenie,  iż  w ubezpieczeniu mienia pracowniczego, limit  na jednego 
pracownika wynosi 500,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ubezpieczeniu mienia pracowniczego, limit 
na jednego pracownika wynosi 500,00 zł

3. Pytanie dotyczące zakresu ubezpieczenia
3.1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ryzyka z śnieg na napór śniegu lub lodu

Gdzie:
Napór śniegu lub lodu –  bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot 
ubezpieczenia  albo  przewrócenie  się  pod  wpływem  ciężaru  śniegu  lub  lodu  mienia 
sąsiedniego na mienie ubezpieczone.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Pytanie dotyczące franszyz
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 100 euro?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
5. Pytanie dotyczące kosztów naprawy zabezpieczeń

5.1. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu na w/w ryzyko w wysokości 20 000 zł?



Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
5.2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści zapisu 

Z:
Wypłacane  należne  odszkodowanie  jest  automatycznie  zwiększane  o  koszty  naprawy 
wszelkich  elementów  zabezpieczających  (ścian,  stropów,  framug,  futryn,  wszelkich 
instalacji, systemów monitoringu, innych zabezpieczeń antykradzieżowych, itp.)
Na:
Niezależnie od odszkodowania, Ubezpieczyciel pokrywa, w ramach sumy ubezpieczenia, 
udokumentowane przez Ubezpieczonego koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych 
zabezpieczeń lokalu,  łącznie  z  kosztami  usunięcia  uszkodzeń ścian,  stropów,  dachów, 
okien i drzwi.

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
6. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu dobrowolnego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym 
mieniem?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – działalność medyczna

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone 
osobie  trzeciej  w  następstwie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  albo  niezgodnego  z  prawem 
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego 
działalności leczniczej.
Ubezpieczyciel  udziela  ochrony  ubezpieczeniowej  z  tytułu  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody 
wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie:
1)  nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, 

lub
2)  objętym  obowiązkowym  ubezpieczeniem  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu  leczniczego, 

jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego 
ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  z  powodu  wyczerpania  sumy  gwarancyjnej 
(ubezpieczenie nadwyżkowe) na zasadach określonych w Klauzuli:

Klauzula (Nr 9M)
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności  o  szkody, które nie mogą być zaspokojone z tytułu 
obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu  leczniczego  z  powodu 
wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).
Z zachowaniem pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą,  postanowień    OWU,  strony  
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody,    wyrządzone  
przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej  
podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności 
cywilnej,  jednak  wyłącznie  w  zakresie  szkód,  które  nie  mogą  być  zaspokojone  z  tytułu  tego 
obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  z  powodu  wyczerpania  sumy 
gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).
Limit 300.000,00 zł

Zakres  ubezpieczenia  pokrywa również  szkody  będące  następstwem pobrania,  przechowania  lub 
przetoczenia krwi bądź preparatów krwiopochodnych.

Ubezpieczyciel  udziela  ochrony  ubezpieczeniowej  w  granicach  odpowiedzialności  ustawowej 
ubezpieczonego  z  tytułu  czynu  niedozwolonego  (odpowiedzialność  deliktowa)  lub  z  tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.



Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie 
ubezpieczenia  (niezależnie  od  momentu  powstania  lub  ujawnienia  się  szkody)  oraz  zgłoszenie  
roszczenia z tego tytułu  przed upływem terminu przedawnienia.
Ubezpieczeniem  objęta  jest  odpowiedzialność  cywilna  ubezpieczonego  za  szkody  będące 
następstwem wypadku bezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ubezpieczyciel  udziela  ochrony  ubezpieczeniowej  w  granicach  odpowiedzialności  cywilnej 
ubezpieczonego określonej przepisami prawa polskiego.

Gdzie
Wypadek  ubezpieczeniowy – świadczenie  zdrowotne  lub  niezgodne  z  prawem  zaniechanie 
świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda.
szkoda – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także 
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia (szkoda na osobie);
Zakres czasowy ochrony (act committed)
Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie 
ubezpieczenia  (niezależnie  od  momentu  powstania  lub  ujawnienia  się  szkody)  oraz  zgłoszenie  
roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.

SUMA GWARANCYJNA

Ogólna suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 
300.000,00 zł na jeden wypadek  300.000,00 zł na wszystkie wypadki.

Podlimity ogólnej sumy gwarancyjnej:
 OC nadwyżkowa: 300.000,00 zł na jedno i wszystkie wypadki,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – działalność pozamedyczna

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone 
osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie 
ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest  wykorzystywane w takiej  działalności,  będące 
następstwem:
1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa)
lub
2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie 
ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.
Jeżeli  nie można ustalić dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego, za dzień jego zajścia uznaje się 
dzień,  w  którym  stwierdzono  zaistnienie  szkody,  przy  czym  za  dzień  zajścia  wypadku 
ubezpieczeniowego,  w  następstwie  którego  powstała  szkoda  na  osobie  przyjmuje  się  dzień,  w 
którym poszkodowany po raz pierwszy skontaktował się z lekarzem w związku z objawami, które są 
przyczyną zgłaszanych roszczeń.
Wszystkie szkody, które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jedną szkodę niezależnie  
od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmuje się, że powstały w chwili powstania  
pierwszej szkody (szkoda seryjna).  Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę seryjną w przypadku, gdy  
wypadek  ubezpieczeniowy,  w  następstwie  którego  powstała  pierwsza  szkoda  zaszedł  w  okresie 
ubezpieczenia.

Gdzie
Wypadek  ubezpieczeniowy –  śmierć,  uszkodzenie  ciała,  doznanie  rozstroju  zdrowia,  utrata, 
zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.
Zakres czasowy ochrony (trigger loss occurrence)



Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować w szczególności odpowiedzialność za szkody:
-  poniesione  przez  pracowników  lub  współpracowników  Zamawiającego  niezależnie  od  formy 

zatrudnienia/współpracy,  w  tym  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  wolontariuszom, 
osobom odbywającym studia doktoranckie, staż, specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów; w 
tym  odpowiedzialność  za  szkody  rzeczowe  (utrata,  zniszczenie  lub  uszkodzenie  mienia),  z 
włączeniem odpowiedzialności deliktowej za pojazdy pracowników znajdujące się na miejscach 
postojowych dla pracowników (OC pracodawcy), limit 100 000,00 zł

-  powstałe w mieniu ruchomym, z którego korzystano na podstawie użyczenia, najmu, podnajmu, 
dzierżawy, leasingu lub innego stosunku prawnego (OC najemcy), limit 100 000,00 zł

-  powstałe w przechowywanym mieniu osób trzecich, w tym w mieniu pacjentów (OC za mienie  
przechowywane), 

limit 10 000,00 zł
-         spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń
-        powstałe w związku z prowadzeniem apteki, limit 100 000,00 zł

Rozszerzenie  zakresu  odpowiedzialności  o  szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w 
związku z wypadkiem przy pracy.
1. 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.

2. Ochrona  ubezpieczeniowa  nie  obejmuje świadczeń  przysługujących  poszkodowanemu na 
podstawie   Ustawy  o  ubezpieczeniu  społecznym  z  tytułu  wypadków  przy  pracy  i  chorób 
zawodowych.

3. Ochrona  ubezpieczeniowa  nie  obejmuje  szkód  będących  następstwem  zawału  serca  i  udaru 
mózgu.

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;wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych;
2) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;
3)  powstałych  w  następstwie  prac  naprawczych  lub  remontowych,  za  wyjątkiem  napraw 

koniecznych,  do  których  zobowiązany  jest  ubezpieczony  na  podstawie  obowiązujących 
przepisów prawa.

Rozszerzenie  zakresu  odpowiedzialności  o  szkody  w  rzeczach  wniesionych  przez  pacjenta  w 
podmiocie  leczniczym wykonującym  działalność  leczniczą  w  rodzaju  stacjonarne  i  całodobowe 
świadczenia zdrowotne.
1. Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  OWU,  strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach 
wniesionych przez pacjenta w  podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

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

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



4. Rzeczy  wniesione  przez  pacjenta  i  oddane  na  przechowanie  muszą  być  przyjęte  na 
przechowanie  na  podstawie  kwitu,  na  którym  zostaną  wyszczególnione  wszystkie  rzeczy 
otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot 
leczniczy depozytu. 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych 
i zakażeń.

1. Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą,  postanowień  OWU,  strony 
postanowiły  rozszerzyć  zakres  ubezpieczenia  o  odpowiedzialność  cywilną  za  szkody 
spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;   
2) spowodowane  przeniesieniem  chorób  zakaźnych  lub  zakażeń,  o  których  istnieniu  

w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;
3) spowodowane  przeniesieniem  choroby  Creutzfeldta–Jacoba  lub  innych  encefalopatii  

gąbczastych oraz HIV.

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością 
apteki.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną  za szkody powstałe 
w związku z prowadzoną działalnością apteki.

2. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną we wniosku i 
umowie ubezpieczenia działalnością apteki lub posiadanym w związku z tą działalnością 
mieniem  zaistnieją wypadki ubezpieczeniowe,  w następstwie których ubezpieczony 
zobowiązany będzie do naprawienia szkody  na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej 
osobie trzeciej.

3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów i 

substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie normami,

2) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotów leków niedopuszczonych do 
stosowania na terytorium RP,

3) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie 
działających, środków psychotropowych, narkotyków,

4) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez 
recepty,

5) wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,
6) powstałe w czasie wykonywania czynności zawodowych przez Ubezpieczonego bądź 

osoby, którymi się posługuje nie posiadały uprawnień zawodowych, miały zakaz lub 
zawieszone prawo do wykonywania zawodu,

7) za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń,
8) za szkody w środowisku naturalnym w następstwie niewłaściwego składowania 

śmieci, odpadów i odprowadzania ścieków.

SUMA GWARANCYJNA 

Ogólna suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 
300.000,00 zł  na jeden wypadek 300.000,00 zł na wszystkie wypadki.
opcjonalnie

Dopuszczalne podlimity ogólnej sumy gwarancyjnej:
 OC pracodawcy : 300.000 zł na jeden i wszystkie wypadki,
 OC najemcy ruchomości : 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki,



 OC za mienie przechowywane : 10.000 zł na jeden i wszystkie wypadki,
 OC w związku z prowadzeniem apteki: 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki,
 OC spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń

Franszyza integralna: 200 zł – szkody majątkowe
Udział własny w szkodach rzeczowych: 5%
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmianie ulega formularz ofertowy dla Zadania 2

Pytania dotyczące klauzul

7. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli 
Z: 

Klauzula allbroker 002 – Reprezentantów 
Zakład  ubezpieczeń  dla  celów  niniejszej  umowy  przez  reprezentantów  Ubezpieczonego  i  
Ubezpieczającego rozumie wyłącznie Członków Zarządu Spółki oraz prokurentów.

Na:
KLAUZULA REPREZENTANTÓW 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą  klauzulą  postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową 
zakład ubezpieczeń  nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub  
rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące  
niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć 
winę: 

1)  w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców;
2)  w  spółkach  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  i  spółkach  akcyjnych  –  członków  zarządu, 

prokurentów;
3) w  spółkach  komandytowych  i  komandytowo  –  akcyjnych  –  komplementariuszy, 

prokurentów;
4) w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów;
5) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;
6) w spółkach cywilnych – wspólników;
7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,

 lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

8.  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli 
Z:

Klauzula allbroker 005 - Prolongaty 
Brak wpłaty przez ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w 
umowie  ubezpieczenia  nie  powoduje  wygaśnięcia  (rozwiązania)  umowy  ubezpieczenia,  ani  
zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń zobowiązany 
jest przesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 7 dniowy termin zapłaty składki. W  
przypadku nie dokonania wpłaty na konto Zakładu Ubezpieczeń w wyznaczonym terminie Zakład  
Ubezpieczeń zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki.
Na:
KLAUZULA PROLONGACYJNA 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych warunków 
ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że jeżeli zakład ubezpieczeń 
ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej  
pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub jej  
pierwszej  raty  w  terminie  przewidzianym w umowie  ubezpieczenia,  nie  może  być  podstawą do 
wypowiedzenia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
W sytuacji opisanej powyżej, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na 
piśmie  dodatkowy,  co  najmniej  14  dniowy,  termin  do  zapłaty  składki  lub  jej  pierwszej  raty.  W 



przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, zakład 
ubezpieczeń może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

9. Czy Zamawiający dopuszcza skorygowanie treści klauzuli zgodnie z poniższym
Klauzula allbroker 007 – Zniesienia franszyz i udziałów własnych
Do umów ubezpieczenia nie mają zastosowania jakiekolwiek inne franszyzy i udziały własne 
poza  franszyzami  i  udziałami  własnymi  określonymi  w  dokumencie  potwierdzającym 
zawarcie ubezpieczenia.

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

10. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli
Z:

Klauzula allbroker 010 - Przewłaszczenia na bank 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzula postanowień umowy ubezpieczenia 
strony  uzgodniły,  iż  przedmiotowa  umowa  ubezpieczenia  nie  wygasa  w  dniu  przewłaszczenia 
ubezpieczonego  mienia  na  bank  lub  zakład  ubezpieczeń  celem  zabezpieczenia  wierzytelności  
względem  ubezpieczającego.  Umowa  ubezpieczenia  nie  wygasa  również  wskutek  powrotnego 
przejścia na ubezpieczającego własności mienia przewłaszczonego w wyniku spłaty długu.

Na:
KLAUZULA PRZEWŁASZCZENIA MIENIA 

Ustala  się  z  zachowaniem pozostałych nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień ogólnych  
warunkach ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, że: 

1)   W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione 
na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.
2)    W  przypadku   przeniesienia  własności  przedmiotu  ubezpieczenia  z  Ubezpieczonego 
(kredytobiorcy) na bank na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie przeniesienie praw 
z umowy ubezpieczenia nie wymaga zgody zakład ubezpieczeń. W razie powrotnego przeniesienia 
własności przedmiotu ubezpieczenia z banku na Ubezpieczonego (kredytobiorcę), przeniesienie praw 
z  umowy  ubezpieczenia  również  nie  będzie  wymagało  zgody  zakład  ubezpieczeń.  Zbywca  lub 
nabywca  przedmiotu  ubezpieczenia,  w  ciągu  7  dni  od  dnia  zbycia  /  nabycia  przedmiotu 
ubezpieczenia  zobowiązany  jest  zawiadomić  zakład  ubezpiezceń  o  fakcie  przeniesienia  praw  z  
umowy ubezpieczenia, dostarczając do zakład ubezpieczeń kserokopię dokumentu potwierdzającego 
ten fakt. Zakład ubezpieczeń potwierdza na piśmie przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na 
nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.
3)  Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby inne niż wskazane w ust. 2 wymaga zgody 
zakład ubezpieczeń.
4)  W razie przeniesienia praw z  umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia 
przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą zakład ubezpieczeń 
umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za 
zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
5)     Jeżeli  prawa  z  umowy  ubezpieczenia  nie  zostały  przeniesione  na  nabywcę  przedmiotu 
ubezpieczenia,  ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na 
nabywcę.
6)   Postanowień powyższych nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie   powstały lub  
mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku.
7)   Ust. 2 ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia, którego niniejsza 
klauzula dotyczy,  pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal  użytkowany jest w miejscu 
wskazanym  w  umowie  ubezpieczenia  oraz  przeznaczenie   tego  przedmiotu  ubezpieczenia  nie 
zmieniło się.

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia



11. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie treści klauzuli zgodnie z poniższym
Klauzula allbroker 017 -Automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia 
1. Zakład  ubezpieczeń  obejmuje  automatyczną  ochrona  ubezpieczeniową  ,  bez  konieczności 

wcześniejszej  deklaracji,  wzrost  wartości  mienia  związanego  z  jego  nabyciem,  ulepszeniem 
(modernizacja, remont, itp.), przeszacowaniem. Suma ubezpieczania ulega podwyższeniu z chwilą 
przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia.

2. Limit z tytułu niniejszej klauzuli wynosi 15% wartości ubezpieczonego mienia w poszczególnych 
grupach mienia.

3. Ubezpieczający  jest  zobowiązany  pod  rygorem  nieważności  klauzuli  zgłosić  zwiększenie  sumy 
ubezpieczenia w terminie do 30 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.

4. Składka  za  doubezpieczenie  jest  naliczana  przy  zastosowaniu  stawki  ustalonej  w  umowie 
ubezpieczenia według zasady pro rata temporis.

5. Warunkiem udzielenia ochrony dla nowych lokalizacji jest posiadanie przez każde takie miejsce 
ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, 
jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już zakładowi ubezpieczeń.

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

12.Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie treści klauzuli zgodnie z poniższym

Klauzula allbroker 103 - Szkód przepięciowych
Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną szkody w mieniu powstałe wskutek przepięć spowodowanych 
wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami 
atmosferycznymi.
Przez  przepięcie  należy  rozumieć  krótkotrwały  (impulsowy)  wzrost  napięcia  przekraczający 
maksymalne  dopuszczalne  napięcie  robocze  lub  indukcyjne  wzbudzenie  się  niszczących  sił  
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną 
ubezpieczeniową  pod  warunkiem  odpowiedniego  do  zagrożenia  zabezpieczenia  mienia  poprzez 
zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). 
Z  ochrony  ubezpieczeniowej  wyłączone  są  szkody,  których  przyczyną  były  zjawiska  wewnętrzne 
wynikłe  ze  stanów  awaryjnych  lub  normalnej  pracy  instalacji,  osprzętu,  maszyn  i  urządzeń 
Ubezpieczonego (zwarcia,  przeciążenia,  indukcje  impulsów napięciowych,  itp.)  a  ponadto  szkody 
powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 250.000 
złotych.

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 

13.Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowani treści klauzuli zgodnie z poniższym
Klauzula allbroker 121A – Lodówki ZOZ
Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową, również środki obrotowe własne i mienie 
powierzone w postaci leków lub innych produktów medycznych w chłodniach i innych urządzeniach  
chłodniczych o szkody będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w  
ubezpieczonym  urządzeniu  (maszynie)  chłodniczym/urządzeniu  klimatyzacyjnym  utrzymującym 
określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to 
szkodę  istnieje  odpowiedzialność  zakładu  ubezpieczeń  na  mocy  zawartej  umowy  ubezpieczenia 
mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych. 
1. Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi,  rozładowywaniu i  przenoszeniu 
poza  komorą  chłodniczą/pomieszczeniem  klimatyzowanym  przeznaczonym  do 
przechowywania towarów

b) szkody  powstałe  w  mieniu  przechowywanym w komorach  chłodniczych/pomieszczeniach 
klimatyzowanych  przeznaczonych  do  przechowywania  towarów  powstałe  w  okresie 
pierwszych  6  godzin  bezpośrednio  następujących  po  wystąpieniu  przerwy  w  zasilaniu  
urządzenia chłodniczego /klimatyzacyjnego

c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia,  
wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,



d) szkody  w  ubezpieczonym  mieniu  będące  bezpośrednim  rezultatem  ich  niewłaściwego 
przechowywania,  uszkodzonego  opakowania,  niewłaściwej  cyrkulacji  powietrza  lub 
niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem 
nagłej  nieprzewidzianej  szkody  fizycznej  w  ubezpieczonym  urządzeniu  (maszynie) 
chłodniczym,

e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające 
z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie

f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
g) Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego 

się w urządzeniu chłodniczym / lub pomieszczeniu klimatyzowanym*,  bezpośrednio przed 
wydarzeniem  się  szkody  obliczoną  według  rachunków  (faktur)  zakupu,  określoną  na 
podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po 
szkodzie.

 Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 20.000 zł
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

14.Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie klauzuli ewakuacji ZOZ?
Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, czy dopuszcza zmianę treści klauzuli
Z:
Klauzula allbroker 122 – Ewakuacja ZOZ
Zakład  Ubezpieczeń  obejmuje  ochrona  ubezpieczeniową  pokryje  koszty  poniesione  na 
ewakuacje  pacjentów  na  skutek  zdarzeń  losowych,  nagłych  i  nieprzewidzianych.  Limit  
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 20.000 zł
Na:

  KLAUZULA KOSZTÓW EWAKUACJI 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych warunków 
ubezpieczenia  oraz  innych  postanowień  umowy  ubezpieczenia,  ustala  się,  że  pod  warunkiem 
rozszerzenia  zakresu  ochrony  o  ryzyko  aktów  terroryzmu  na  podstawie  „Klauzuli  ubezpieczenia 
aktów  terroryzmu”,  Zakład  Ubezpieczeń  obejmuje  ochroną  ubezpieczeniową  koszty  ewakuacji  
pacjentów  oraz  sprzętu  medycznego,  poniesione  w  wyniku  zagrożenia  aktem  terroryzmu  w 
rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :
1) transportem pacjentów, 
2) transportem sprzętu medycznego, 
3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla 

czynności ewakuacyjnych, 
4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty, 
5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby 

licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą 
przekroczyć 100 zł za dobę. 

Zakład Ubezpieczeń pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona 
została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem 
lub w obecności ww. służb.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 20.000 zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

Oraz wprowadzenie dodatkowo do zakresu ubezpieczenie poniższej klauzuli
KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i  innych postanowień umowy ubezpieczenia,  ustala się,  że do zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej  włącza  się  szkody  powstałe  w  ubezpieczonym  mieniu  w  wyniku  zdarzeń 



losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji  ratowniczej  prowadzonej w związku z 
tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie 
chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych 
skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

3. Z  zakresu  ochrony  wyłączone  są  szkody  spowodowane  uwolnieniem  lub  wystawieniem  na 
działanie  substancji  toksycznych,  chemicznych lub biologicznych,  jak  również  wszelkie  szkody 
spowodowane  atakiem  elektronicznym,  włączając  w  to  włamania  komputerowe  lub 
wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 20.000 zł
5. Franszyza redukcyjna :  10% wysokości szkody,  nie mniej niż 5.000  zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

15.Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli
Z:
Klauzula allbroker 009 – Wyrównania sum ubezpieczenia
Jeśli  w  przypadku  powstania  szkody  zostanie  stwierdzone,  że  w  odniesieniu  do  mienia 
dotkniętego  szkodą  wystąpiło  niedoubezpieczenia,  a  jednocześnie  okaże  się,  że  inne 
ubezpieczone pozycje  wykazują  nadubezpieczenie,  to  wyliczona kwota nadubezpieczenia 
przekazana  zostanie  na  zlikwidowanie  lub  zmniejszenie  niedoubezpieczenia  mienia 
dotkniętego szkodą.
Na:

KLAUZULA WYRÓWNANIA SUM  UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą  klauzulą  postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i  innych postanowień umowy ubezpieczenia,  ustala się  że w przypadku, gdy suma 
ubezpieczenia którejkolwiek z kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych w dniu 
szkody jest wyższa niż ich wartość (nadubezpieczenie), w przypadku szkody nadwyżka ta zostanie 
rozłożona na te pozycje, co do których występuje niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do których  
suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem 
lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Wyrównanie sum ubezpieczenia dotyczy wyłącznie przedmiotów 
ubezpieczenia  obejmowanych  ochroną  w systemie  sum stałych  w ramach  pojedynczego miejsca  
ubezpieczenia.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

16.Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli
Z:
Klauzula allbroker 015 – Leeway’a
Jeżeli  zastosowanie  zasady  proporcji  byłoby  zasadne  w  myśl  zapisów  OWU,  Zakład 
Ubezpieczeń  nie  będzie  stosował  zasady  proporcji,  przy  wyliczaniu  odszkodowania,  jeśli 
wartość mienia dotkniętego szkodą nie przekracza 120% jego sumy ubezpieczenia.
Na:

KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI (wg formuły sumy ubezpieczenia)

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą  klauzulą  postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada 
stosowania  proporcjonalnej  redukcji  odszkodowania  w  przypadku,  gdy  wartość  przedmiotu 
ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia  
sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

17.Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie klauzuli allbroker 018 – przeniesienie praw przy 
zbyciu przedmiotu?



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli allbroker 018 dla Zadania 1 . 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmianie 
ulega formularz ofertowy dla Zadania 1.

18.Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli
Z:
Klauzula allbroker 019 – Strajków, rozruchów i zamieszek społecznych
Zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną szkody powstałe w skutek zdarzeń losowych objętych 
ochroną  ubezpieczeniową,  oraz  akcji  ratowniczej  prowadzonej  w  związku  z  tymi 
zdarzeniami,  będącymi bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów, oraz zamieszek 
społecznych.
Na:

KLAUZULA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW, ZAMIESZEK  SPOŁECZNYCH

1. Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych 
warunków  ubezpieczenia  i innych  postanowień  umowy  ubezpieczenia,  ustala  się,  że 
Ubezpieczyciel  udziela  Ubezpieczonemu  lub  Ubezpieczającemu  ochrony  ubezpieczeniowej  za 
szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową  oraz 
akcji  ratowniczej  prowadzonej  w  związku  z  tymi  zdarzeniami,  będącymi  bezpośrednim 
następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych. 

2. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się:
1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem 

tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli;
2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego 

lub zminimalizowania skutków zakłóceń;
3) umyślne  działanie  strajkującego  lub  poddanego  lokautowi  pracownika,  mające  na  celu 

wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi;
4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w 

celu zminimalizowania skutków takich czynności.
3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:

1) wynikłe  z  całkowitego  lub  częściowego zaprzestania  działalności,  opóźnień 
lub zakłóceń działalności;

2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty 
lub rekwizycji przez legalną władzę;

3) szkód  pośrednich  lub  następczych  jakiegokolwiek  rodzaju  oraz 
odpowiedzialności  lub jakichkolwiek płatności  przewyższających odszkodowanie za szkody 
określone w niniejszej Klauzuli.

4. Z  ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub 
pośrednim następstwem:
1) działań  wojennych,  wojny  domowej,  wprowadzenia  stanu  wojennego  lub 

stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia 
przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady, 

2) aktów  terroryzmu,  przez  które  rozumie  się  wszelkiego  rodzaju działania 
mające  na  celu  wprowadzenie  chaosu,  zastraszenie  ludności  lub  dezorganizację  życia 
publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, 
ideologicznych, socjalnych lub społecznych,

3) wszelkich  działań  przedsięwziętych  w  związku  z  kontrolowaniem, 
zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2.

5. Limit  odpowiedzialności  na jedno i  wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:  
1.000.000,00  zł.  Jako  jedno  zdarzenie  należy  traktować  wszystkie  szkody  powstałe  w 
nieprzerwanym  okresie  168  godzin  od  zaistnienia  pierwszej  szkody  objętej  ochroną 
ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli.

6. Franszyza redukcyjna:  10% wartości szkody, nie mniej niż 5.000,00 zł.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

19.Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli 



Z:
Klauzula allbroker 105 – składowania
W  przypadku  szkód  powstałych  w  skutek  zalania  mienia  Zakład  Ubezpieczeń  ponosi  
odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w 
powyższym  zakresie  dotyczy  również  mienia  znajdującego  się  w  pomieszczeniach 
położonych poniżej poziomu gruntu.
Na:

KLAUZULA SKŁADOWANIA 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą  klauzulą  postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia  i  innych  postanowień  umowy  ubezpieczenia,  ustala  się,  że  w  przypadku  szkód  
powstałych w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie 
składowane  bezpośrednio  na  podłodze.  Klauzula  ma  zastosowanie  wyłącznie  w  odniesieniu  do  
mienia,  którego  składowanie  na  podłodze  było  uzasadnione  z  uwagi  na  jego  specyfikę  lub  
właściwości. 
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

20. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli 
Z:
Klauzula allbroker 106 – Uderzenie pojazdu własnego
Zakład Ubezpieczeń rozszerza swoją odpowiedzialność za szkody spowodowane uderzeniem 
dowolnym pojazdem używanym przez Ubezpieczającego lub przez Osoby za które ponosi 
odpowiedzialność.
Na:

Klauzula uderzenia pojazdu własnego
Na podstawie niniejszej klauzuli,  zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o bezpośrednie 
uderzenie  w  ubezpieczone  mienie  pojazdu  drogowego  lub  szynowego,  jego  części  lub 
przewożonego nim ładunku.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

21. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli
Z: 
Klauzula allbroker 107 – katastrofy budowlanej
Ochroną ubezpieczeniową objęte  są  szkody powstałe  w ubezpieczonym mieniu  wskutek 
niezamierzonego,  gwałtownego  zniszczenia  obiektu  budowlanego  lub  jego  części,  w 
rozumieniu Prawa budowlanego.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 
30 000 000,00 zł
Na:

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: 5.000.000,00 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna :  10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł  
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

22. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli
Z:
Klauzula allbroker 108 – Zniszczenia przez obiekty sąsiadujące
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w 
związku z uderzeniem przez przewrócone obiekty (lub oderwane ich części, sąsiadujące z 
ubezpieczanym mieniem, takie jak drzewa, maszty, kominy i itp.
Na:

Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody spowodowane 
przez przewrócenie się na przedmiot ubezpieczenia  rosnących drzew, ich fragmentów, lub 
nie będących we władaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego budynków, budowli lub ich 
części lub elementów.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

23. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli
Z:
Klauzula allbroker 110 – Dewastacji
Niniejszą klauzulą są objęte lokale, budynki i budowle oraz znajdujące się w nim mienie (z  
wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji pod 
warunkiem, że mienie dotknięte szkodą objęte jest ochroną ubezpieczeniową w zakresie 
ubezpieczenia  od  ognia  i  innych  żywiołów.  Przez  dewastacje  rozumie  się   rozmyślne 
zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez Osoby trzecie. Ubezpieczeniem 
nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy 
niż 30 dni. – limit 100 000 PLN
Na:

KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą  klauzulą  postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje  
ochroną  ubezpieczeniową  szkody  powstałe  wskutek  dewastacji/wandalizmu,  za  które  uważa  się 
rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy  obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres 
dłuższy niż 30 dni.
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

24. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli
Z:
Klauzula allbroker 116B –kosztów dodatkowych odtworzenia dokumentacji
Zakład Ubezpieczeń zobowiązuje się do pokrycia ponad sumę ubezpieczenia dodatkowych 
uzasadnionych i udokumentowanych kosztów dokumentacji zakładowej lub archiwalnej. 
Ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na odtworzenie dokumentacji z 
włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia 
nośników, na których dokumentacja była zawarta.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie polisowym w wysokości 
50.000 złotych
Na:



KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW ODTWORZENIA DOKUMENTACJI

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  odtworzeniem  dokumentacji  
produkcyjnej  lub zakładowej  (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej,  zniszczonej  lub 
utraconej;  ochrona  obejmuje  wyłącznie  koszty  robocizny  poniesione  na  takie  odtworzenie 
dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia  
nośników, na których dokumentacja była zawarta. 
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% 

wartości szkody, jednak nie więcej niż 50.000 zł w okresie ubezpieczenia. 

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 wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

25.Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli
Z:
Klauzula allbroker 206 – kosztów wymiany zamków i czytników
Zakład ubezpieczeń pokrywa koszty wymiany zamków i czytników w związku z utratą kluczy 
lub kart magnetycznych w następstwie kradzieży z włamaniem lub rabunku.
Limit  odpowiedzialności:  10 000,00  zł  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie 
ubezpieczenia.
Na:

KLAUZULA KOSZTÓW WYMIANY ZAMKÓW I CZYTNIKÓW

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą  klauzulą  postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i  innych postanowień umowy ubezpieczenia,  ustala się,  że Ubezpieczyciel  pokrywa 
koszty  wymiany  zamków  i  czytników  w  związku  z  utratą  kluczy  lub  kart  magnetycznych  w 
następstwie kradzieży z włamaniem do lokalu lub rabunku.

Limit odpowiedzialności: 10.000 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

26.Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli
Z:
Klauzula allbroker 109 – Opady śniegu
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody wynikłe z obfitych opadów śniegu, które 
spowodują uszkodzenie konstrukcji budynku od ciężaru śniegu lub lodu oraz zalanie wynikłe 
z szybkiego topnienia mas śniegu, zakresem objęte jest również zawalenie się pod wpływem 
ciężaru śniegu, lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone.
Na:
Klauzula opadów śniegu
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody spowodowane bezpośrednim działaniem 
ciężaru  śniegu   lub  lodu  na  przedmiot  ubezpieczenia,  przewrócenie  się  pod  wpływem 
ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone, oraz szkody wynikłe z  
szybkiego topnienia mas śniegu.

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

27.Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie treści klauzuli poprzez dodanie zaznaczonego 
zapisu
Klauzula allbroker 902 – Niezawiadomienia w terminie o szkodzie



Zapisane  w  ogólnych  Warunkach  Ubezpieczenia  skutki  niezawiadomienia  Zakładu 
Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy 
niezawiadomienie   w  terminie  miało  wpływ  na  ustalenie  odpowiedzialności  Zakładu 
Ubezpieczeń, zakresu szkody, lub ustalenie wysokości odszkodowania.

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

28.Klauzula kradzieży zwykłej
28.1. Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie limitu w klauzuli  allbroker 207 – Kradzież 

zwykła 
Z: 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Na: 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

28.2. Czy  Zamawiający  dopuszcza  doprecyzowanie  treści  klauzuli  poprzez  dodanie 
poniższego zapisu
Nie dotyczy mienia pacjentów, oraz wartości pieniężnych.

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

29.Pytanie dotyczące klauzuli allbroker 901 – Zgłaszania szkód
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w treści klauzuli
Z: 7 dni
Na: 5 dni

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

30.Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli
Z:
Klauzula allbroker 906 – usunięcia pozostałości po szkodzie
Zakład  ubezpieczeń  zwróci  konieczne  i  uzasadnione  koszty  poniesione  przez 
Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia z ubezpieczonej  
np. posesji pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 10% wartości powstałej  
szkody. Powyższy 10% limit podwyższa sumę ubezpieczenia i jest niezależny (dodatkowy) od 
postanowień OWU w tym zakresie.
Na:

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  Zakład  ubezpieczeń 
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  Zakład  Ubezpieczeń  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  5 000 000,00  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 Zakład Ubezpieczeń 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 wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

31.Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli
Z:
Klauzula allbroker 915B – Zrzeczenie się prawa regresu
Zakład  ubezpieczeń  odstępuje  od  ewentualnych  roszczeń  regresowych  w  stosunku  do 
pracowników Ubezpieczonego oraz osób świadczących na rzecz Ubezpieczonego pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej.
Na:

KLAUZULA REZYGNACJI Z REGRESU WOBEC PRACOWNIKÓW UBEZPIECZONEGO  

Ustala  się  z  zachowaniem pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych 
warunków ubezpieczenia, że Zakład ubezpieczeń zrzeka się przysługującego mu na podstawie art.  
828 k.c.  prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania  
Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz  
Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód 
wyrządzonych przez te osoby umyślnie. 
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

32. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli
Z:
Klauzula allbroker 114 – Mienia nie przygotowanego do pracy
Ochrona  ubezpieczeniowa zostaje  zachowana mimo,  że  ubezpieczający  nie  przystosował 
środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (np.. sprzęt nie został rozpakowany)  
oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca 
na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia. Ochrona objęty jest również sprzęt, który przez  
dłuższy okres znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest eksploatowany. 
Na:

Klauzula 104 - Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków  ubezpieczenia,  iż  Zakład  Ubezpieczeń  rozszerza  zakres  ochrony  ubezpieczeniowej   i  
przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który  
wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo 
magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie 
się okres nie przekraczający 6 m-cy.

Ubezpieczający zobowiązany jest. w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić 
Zakład  Ubezpieczeń  o  dacie  rozpoczęcia  tymczasowego  magazynowania  oraz  o  miejscu 
magazynowania jeżeli jest ono inne niż  określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje 
wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli.

Zakład  Ubezpieczeń  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  sprzęt  magazynowany  w  celach 
handlowych lub najmu  lub leasingu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

33. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli
Z:
Klauzula allbroker 104 – szkód elektrycznych

1.  Zakład  ubezpieczeń  obejmuje  ochroną  szkody  w  mieniu  spowodowane 
bezpośrednim  i  niewłaściwym  działaniem  prądu  elektrycznego  na  przedmiot 
ubezpieczenia, a w szczególności spowodowane:
a) Niezadziałaniem zabezpieczeń chroniących urządzenia
b) Zwarciem lub spięciem



c) Zmianą napięcia zasilania
d) Zaniku napięcia jednej lub kilku faz
e) Uszkodzeniem izolacji
2. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:
a. Powstałe  we  wszelkiego  rodzaju  wkładkach  topikowych  bezpieczników 

elektrycznych,  stycznikach,  odgromnikach,  oraz  w  żarówkach,  grzejnikach, 
lampach, itp.

b. Powstałych we wszelkiego rodzaju miernikach i licznikach
c. W urządzeniach w których szkoda pokrywana jest przez producenta lub zakład 

naprawczy
Powstałych  w  urządzeniach,  w  których  w  okresie  bezpośrednio  poprzedzającym 
szkodę  nie  przeprowadzono  obowiązkowego  badania  eksploatacyjnego,  jeśli 
producent  bądź  powszechnie  obowiązujące  przepisy  prawa  nakładały  taki 
obowiązek, a niedopełnienie tego obowiązku było przyczyna szkody lub przyczyniło 
się do szkody lub jej wysokości.
Limit odpowiedzialności  na jedno i  wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
wynosi: 100.000 złotych
Na:

KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne 
od  szkód  spowodowanych  niewłaściwym  działaniem  prądu  elektrycznego,  w  szczególności 
powstałych w wyniku  zwarcia  uszkodzenia  izolacji,  nadmiernego wzrostu lub obniżenia  napięcia, 
przegrzania, okopcenia, itp. 
Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
b) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie  
izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku 
z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami),
c)  we  wszelkiego  rodzaju  miernikach  (woltomierzach,  amperomierzach,  indykatorach,  itp.)  i 
licznikach,    
d) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach,  
grzejnikach, lampach itp.,
e) w maszynach elektrycznych, w których -  w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie  
przeprowadzono  okresowego  badania  eksploatacyjnego  (oględzin  i  przeglądu)  stosownie  do 
obowiązujących przepisów lub konserwacji, 
f) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:   100.000 zł 
Franszyza redukcyjna : 300 zł
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Niniejsza  odpowiedź  modyfikuje  zapisy  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

Pomimo, że zostały dokonane istotne modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego 
www.szpitalwsremie.pl.
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