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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, 

odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych oraz ubezpieczenia pojazdów 

Województwa Lubuskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 

 

I. W związku z prośbą Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „Ustawa PZP”, Pełnomocnik 

Zamawiającego: Nord Partner sp. z o.o.  wyjaśnia co następuje i jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ww. 

ustawy PZP wprowadza poniższe modyfikacje do SIWZ: 

 

1. Pkt 1 ppkt 1.4. - Wnioskujemy o zmianę zapisu „Zielona Karta – Zamawiający przewiduje możliwość 

wnioskowania o wystawienie dla wybranych pojazdów bezskładkowej Zielonej Karty.” na „Zielona Karta 

– Zamawiający przewiduje możliwość wnioskowania o wystawienie dla wybranych pojazdów Zielonej 

Karty – bezskładkowo lub ze składką w wysokości 1,00 PLN/pojazd.” 

Uzasadnienie: z przyczyn techniczno-księgowych nie ma możliwości przygotowania oferty bezskładkowej 

w zakresie danego ryzyka. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść Pkt 1 ppkt 1.4 w Załączniku nr 6 do SIWZ, Cześć B – 

Opis przedmiotu zamówienia na następującą: Pkt 1 ppkt 1.4. „Zielona Karta – Zamawiający 

przewiduje możliwość wnioskowania o wystawienie dla wybranych pojazdów Zielonej Karty 

– bezskładkowo lub ze składką w wysokości 1,00 PLN/pojazd.” 

 

2. Pkt 3 ppkt 3.3. - Wnioskujemy o usunięcie zapisu „Jednocześnie zakres ubezpieczenia rozszerzony jest o: 

(…) odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku przewrócenia się pojazdu na skutek wjazdu na 

podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe albo na skutek osunięcia się ziemi”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje wnioskowanej przez Wykonawcę zmiany. 

 

3. Pkt 3 ppkt 3.4. - Wnioskujemy o zmianę zapisu „c) w przypadku szkody całkowitej pojazdu wypłacane 

będzie odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody, która może zostać 

pomniejszona o wartość pozostałości po szkodzie, przy czym wartość potrącenia nie może być większa 

niż 30% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody” na „c) w przypadku szkody całkowitej pojazdu 

wypłacane będzie odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody, która może 

zostać pomniejszona o wartość pozostałości po szkodzie”. 

Uzasadnienie: Proponowany w opisie przedmiotu zamówienia zapis mógłby skutkować, niezgodnym z 

zapisami KC, wzbogaceniem się Ubezpieczającego (wysokość odszkodowania wraz z pozostałościami 

mogłaby znacząco przekroczyć wartość mienia). 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż pozostają w mocy zapisy SIWZ. Jednocześnie 

dopuszcza się wprowadzenie zmiany treści Pkt 3 ppkt 3.4 lit. c) w Załączniku nr 6 do SIWZ, 

Cześć B – Opis przedmiotu zamówienia na następującą: Pkt 3 ppkt 3.4. lit. c) „w przypadku 

szkody całkowitej pojazdu wypłacane będzie odszkodowanie w wysokości wartości 

rynkowej pojazdu z dnia szkody, która może zostać pomniejszona o wartość pozostałości po 

szkodzie”. 

 

4. Pkt 3 ppkt 3.14.6 – Klauzula zgłaszania szkód 

Wnioskujemy o akceptację następującego zapisu dot. terminu zgłaszania szkód:  

„W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, 

Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia o 



niej wiadomości, za wyjątkiem szkód kradzieżowych, które Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany 

jest zgłosić w ciągu 3 dni roboczych”. 

Uzasadnienie: dłuższy termin zgłaszania szkód kradzieżowych w istotny sposób wpływa na proces 

likwidacji szkód uniemożliwiając podjęcie czynności po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść Pkt 3 ppkt 3.14.6 – Klauzula zgłaszania szkód w 

Załączniku nr 6 do SIWZ, Cześć B – Opis przedmiotu zamówienia na następującą: „W 

przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, 

Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody do 

Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty 

powstania szkody lub podjęcia o niej wiadomości, za wyjątkiem szkód kradzieżowych, które 

Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić w ciągu 3 dni roboczych” 

 

5. Pkt 5 ppkt 5.6 – Wnioskujemy o akceptację następującego zapisu:  

„Franszyza/udziały własne: franszyza integralna nie większa niż 500,00 zł na zdarzenie, brak franszyz 

redukcyjnych, bez stosowania udziałów własnych lub z udziałem własnym 50,00 zł w szkodach 

polegających na wymianie szyby czołowej”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje wnioskowanej przez Wykonawcę zmiany. 

 

6. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert z dnia 29 kwietnia 2019r. na dzień 8 maja 

2019r. Odpowiedzi na pytanie udzielono w Informacji nr 1 w dniu 24 kwietnia 2019r. 

Termin został przesunięty na dzień 08 maja 2019 r godz.: 12:15. 

 

7. Prośba o uzupełnienie informacji o przedmiocie ubezpieczenia - budynki w lokalizacji: ul. Wojska 

Polskiego 52, Torzym – brak w opisie tej lokalizacji przydatne informacje sposób zabezpieczenia czy 

podlega z dozorowi - budynki nieużytkowane prosimy o plany względem tych budynków co Zamawiający 

planuje z nimi zrobić. 

Odpowiedz: Budynki zabezpieczone zamkami w drzwiach, brak dozoru, planowana jest 

sprzedaż budynków. 

 

8. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie informacji o przedmiocie ubezpieczenia - dotyczy - instalacji 

fotowoltaicznej – jest stosunkowo nowa zatem czy podlega w gwarancji producenta/ dostawcy. W jaki 

sposób elementy tej instalacji są zabezpieczone przed kradzieżą. 

Odpowiedź: Instalacja fotowoltaiczna jest objęta 5-cioletnią gwarancją Wykonawcy.  

Termin gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego robót (planowany termin odbioru 

robót -  08.05.2019 r.). Instalacja fotowoltaiczna znajduje się na dachu budynku Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Elementy instalacji nie są zabezpieczone 

przed kradzieżą, jednakże budynek Urzędu jest pod stałym dozorem monitoringu 

wizyjnego. Ponadto w przedmiotowym budynku przez 24h/dobę pełnią dyżury pracownicy 

ochrony. Dodatkowym zabezpieczeniem jest system kontroli dostępu do pomieszczeń 

biurowych na poszczególnych korytarzach. 

 

9. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie szczegółowych warunków w następujących punktach Opisu 

Przedmiotu Zamówienia: 

Dot pkt 1.3: Postanowienia dodatkowe dotyczące przedmiotu ubezpieczenia 

- do zapisu „1.3.2 Ochrona  ubezpieczeniowa obejmuje mienie ulegające przemieszczeniu pomiędzy 

lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela,” - prosimy o wprowadzenie limitu w wys. 

100.000,- zł lub innego wg uznania Zamawiającego 

- do zapisu „1.3.3 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania w 

tym, mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do 

użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia.” - prosimy o wprowadzenie limitu w 

wys. 100.000,- zł lub innego wg uznania Zamawiającego oraz wymagań minimalnych dotyczących 

zabezpieczenia mienia zgodnie z proponowaną klauzulą Zaprzestania eksploatacji mienia: 

 

Proponowana klauzula Zaprzestania eksploatacji mienia 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w 

tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 

ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres 

dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie 

eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej. 



Za zgodą TUiR WARTA SA ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres 

dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie 

następujące warunki: 

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 

2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 

3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i 

gotowe do użycia, 

4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze 

oraz para. 

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji 

pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. 

 

- do zapisu „1.3.4 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie podczas tymczasowego składowania, w 

tym nowo zakupiony sprzęt przed montażem na stanowiskach (odpowiedzialność Ubezpieczyciela za 

sprzęt od daty jego dostawy do włączenia go do eksploatacji),” - prosimy o wprowadzenie limitu 

kwotowego np. w wys. 100.000,- zł lub innego wg uznania Zamawiającego oraz limitu czasowego np. 6 

m-cy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany. 

 

10. Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli 7.4 Klauzula ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo 

budowlanych – franszyzy redukcyjnej w wys. 1000,- zł oraz zmniejszenie limitu - podany limit jest 

nieadekwatny do wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu obligatoryjnego do 2.000.000 

zł oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 500 zł - w klauzuli 7.4 Klauzula 

ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo budowlanych. 

 

 

11. Wnioskujemy o  wprowadzenie w klauzuli 7.13 Klauzula ubezpieczenia mienia ruchomego – franszyzy 

redukcyjnej w wys. 1000,- zł dla mienia poza pomieszczeniami /np. w czasie transportu/ 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli 7.13 Klauzula 

ubezpieczenia mienia ruchomego – franszyzy redukcyjnej w wys. 500,- zł 

 

 

12. Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli  7.16 katastrofa budowlana – franszyzy redukcyjnej w wys. 

2000,- zł 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli 7.16 katastrofa 

budowlana – franszyzy redukcyjnej w wys. 1000,- zł 

 

 

13. Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli 7.21 Klauzula terroryzmu – franszyzy redukcyjnej w wys. 

5000,- zł 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli 7.21 Klauzula 

terroryzmu – franszyzy redukcyjnej w wys. 2000,- zł 

 

14. Wnioskujemy o zmianę limitu w klauzuli 7.22 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – na 200.000,- zł 

lub inny wg uznania Zamawiającego - podany limit jest nieadekwatny do wartości mienia zgłoszonego do 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu w klauzuli 7.22 Klauzula 

przezornej sumy ubezpieczenia 

 

15. Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli 7.28 Klauzula ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń – 

franszyzy redukcyjnej w wys. 1000,- zł 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli 7.28 Klauzula 

ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń – franszyzy redukcyjnej w wys. 500,- zł 

 

 

16. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie informacji o przedmiocie ubezpieczenia - sprzęt elektroniczny i 

wyodrębnienie sumy ubezpieczenia na sprzęt przenośny i osobno sprzęt stacjonarny – w celu uniknięcia 

pomyłki w interpretacji- zapisów. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ 



Suma ubezpieczenia dla sprzętu przenośnego – 449.262,05 zł zgodnie z wykazem w 

załączniku nr 6 (Opis Przedmiotu Zamówienia) 

Suma ubezpieczenia dla sprzętu stacjonarnego – 942.605,74 zgodnie z wykazem w 

załączniku nr 6 (Opis Przedmiotu Zamówienia) 

Łączna suma ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego – 1.391.867,79 zł zgodnie z 

wykazem w załączniku nr 6 (Opis Przedmiotu Zamówienia) 

 

 

17. Do zakresu – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - do zakresu: odpowiedzialność cywilną za 

szkody nie będące ani szkodą rzeczową ani osobową (czyste straty finansowe) powstałe przy 

wykonywaniu władzy publicznej oraz wskutek wydania lub niewydania decyzji administracyjnych (aktów 

normatywnych, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji) a także wydania niezgodnych z 

prawem decyzji administracyjnych (aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych 

decyzji). Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za czyste straty finansowe. – 

wnioskujemy o zmniejszenie limitu do 500.000,- zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż nie dopuszcza się powyższego ograniczenia ochrony 

ubezpieczeniowej 

 

 

18. Prosimy o opis przyczyn szkód powyżej 10 tys. zł 

Odpowiedź: Przyczyną szkód w ubezpieczeniu mienia, których jednostkowa wartość 

przekracza 10 tys zł było: 

1). Szkoda z dnia 05-10-2017 – uszkodzenie wiaty i lampy w Centrum Winiarstwa w 

Zaborze w wyniku silnych wiatrów 

2). Szkoda z dnia 18-12-2017 – uszkodzenie parkietu Sali Kolumnowej w budynku przy ul. 

Podgórnej w Zielonej Górze w wyniku zalania 

 

 

19. Wnioskujemy o przełożenie terminu składania ofert na 30.04.2019r. 

Odpowiedź: Odpowiedzi na pytanie udzielono w Informacji nr 1 w dniu 24 kwietnia 2019r. 

Termin został przesunięty na dzień 08 maja 2019 r godz.: 12:15. 

 

 

20. Prosimy o zmianę warunków wspólnych poprzez dopisanie, iż : 

”W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy 

ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze 

złożonej oferty cenowej. Brak składek minimalnych” - wymóg ten nie dotyczy ubezpieczenia OC. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu z 

zastrzeżeniem, że nie będzie miała zastosowania kalkulacja wynikająca z tabeli frakcyjnej. 

 

21. Proszę o wyłączenie z zakresu obligatoryjnego OC klauzuli błędów i przeoczeń. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu obligatoryjnego OC klauzuli 

błędów i przeoczeń i jednocześnie modyfikuje zapisy SIWZ poprzez przeniesienie klauzuli 

do warunków fakultatywnych z jednoczesną modyfikacją formularza ofertowego (załącznik 

Nr 1 do SIWZ „OFERTA” – MODYFIKACJA nr 1). 

 

22. Proszę o wprowadzenie poniższej treści, dotyczącej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej: 

1. Przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają: 

1). ubezpieczony – jednostka samorządu terytorialnego; 

2). szkoda - czysta strata finansowa; 

3). wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na 

podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień; 

4). zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie mające na 

celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu; 

5). wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.  

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

1). związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, 

2). które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane 

przez prawo cywilne względy słuszności, 

3). powstałych w wyniku niewypłacalności, 



4). wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 

5). wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie 

sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż pozostają w mocy zapisy SIWZ. Jednocześnie 

dopuszcza się oferty zawierające powyższe definicje pkt. 1 ppkt. 1) – 5) oraz następujące 

wyłączenie „ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, które ubezpieczony jest 

zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne 

względy słuszności”. Pozostałych wyłączeń Zamawiający nie akceptuje. 

 

 

23. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 PLN z tytułu administrowania drogami. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia proponowanej franszyzy redukcyjnej. 

 

 

24. Prosimy o zmianę treści klauzuli katastrofy budowlanej na: 

KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co 

następuje:  

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek 

katastrofy budowlanej;  

2) przez użyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się ubezpieczonego 

obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości 

obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;  

3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w 

obiektach budowlanych:  

a) których wiek przekracza 50 lat,  

b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,  

c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,  

d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,  

e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które 

należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające 

pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 

budynku, budowli lub konstrukcji dachu;  

4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w 

umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;  

5) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się 

przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;  

6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i 

kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może 

za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi 

granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;  

7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 1 000,00 

PLN. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację klauzuli katastrofy budowlanej na 

następującą 

Punkt 7.16 załącznika nr 6 do SIWZ - Przez katastrofę budowlaną rozumie się 

niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także 

konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek 

szczelnych i obudowy wykopów. Klauzula nie obejmuje ochroną budynków przed datą 

końcowego odbioru oraz tymczasowo oddanych do użytkowania. 

Jednocześnie dopuszcza się poniższe wyłączenia - z zakresu ochrony ubezpieczeniowej 

przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych: 

a) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego 

robót,  

b) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,  

c) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,  



d) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, 

przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do 

użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie 

wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji 

dachu; 

Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego 

odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej 

klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu 

odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku 

uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej; 

 

Limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie: 

• Zakres obligatoryjny – limit 1 000 000,00 zł; 

• Zakres fakultatywny – limit 5 000 000,00 zł. 

 

Dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w 

wysokości 1 000,00 PLN. 

 

 

25. Prosimy o informację o stanie technicznym budynków i budowli. 

Odpowiedź: stan techniczny budynków: UMWL Zielona Góra ul. Podgórna 7,  LCW Zabór ul. 

Winiarska 1, ul. Zyty 28 w Zielonej Górze jest dobry. 

 

 

26. Proszę o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia tj. obiekty budowlane oraz 

wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego 

i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty?  

Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 

użytkowanie? 

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

a) sprzętu przeciwpożarowego; 

b) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

c) instalacji gazowej; 

d) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 

e) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

f) instalacji ciśnieniowych; 

g) urządzeń dźwigowych. 

Odpowiedź: Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają 

regularnym przeglądom. Przeglądy wykonują uprawnione podmioty. Ich stan określany jest 

jako bez zastrzeżeń. 

 

27. Proszę o potwierdzenie, iż w mieniu wyłączonym z eksploatacji lub pustostanach maszyny i urządzenia 

są odłączone od zasilania, konserwowane a gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdujące się w tych 

miejscach są sprawne technicznie i gotowe do użycia. 

Odpowiedź: Brak maszyn i urządzeń w pustostanach. 

 

28. Proszę o wprowadzenie zmiany w klauzuli szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym, dotyczącej 

wymogu dokonania oględzin przez Ubezpieczyciela z 2 na 3 dni robocze oraz zmniejszenia limitu dla 

szkody do wysokości 10 000 PLN. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla szkody do wysokości 15 

000 PLN 

 

29. Proszę o zmianę terminu składania ofert na 08.05.2019r. 

Odpowiedzi na pytanie udzielono w Informacji nr 1 w dniu 24 kwietnia 2019r. 

Termin został przesunięty na dzień 08 maja 2019 r godz.: 12:15. 

 

 

30. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki 



wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie chyba, że 

Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ 

Odpowiedź: W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy, 

przy czym SIWZ ma moc nadrzędną nad postanowieniami OWU Wykonawcy. W przypadku 

sprzeczności pomiędzy SIWZ a OWU decyduje treść SIWZ, chyba że OWU Wykonawcy 

zawierają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

 

31. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do 

umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu 

odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w 

SIWZ). 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego 

 

32. Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w 

zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron (Zamawiającego i 

Wykonawcy). 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż istotne zmiany postanowień umowy możliwe są 

zgodnie z zapisami Załącznika nr 5 do SIWZ (wzory umów). 

 

33. Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 10-05-2019r 

Odpowiedzi na pytanie udzielono w Informacji nr 1 w dniu 24 kwietnia 2019r. 

Termin został przesunięty na dzień 08 maja 2019 r godz.: 12:15. 

 

34. W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o podanie przyczyn szkód. 

Odpowiedź: odnosząc się do szkód, o których mamy wiedzę, to przyczynami ich powstania 

były zalania, silne wiatry oraz pęknięcie szyby z nieznanych przyczyn - w ryzykach 

majątkowych. W ryzyku OC szkoda wypłacona przez TUiR WARTA polegała na uszkodzeniu 

pojazdu przez wazon, który wypadł z okna budynku. 

 

35. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 

użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; 

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z 

określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego 

przeznaczenia. 

 

36. Prosimy 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 

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z 

określeniem przyczyny 

Odpowiedź: Budynki poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa 

i potwierdzone każdorazowo pisemnymi protokołami, z wyjątkiem pustostanów i obiektów 

wyłączonych z eksploatacji. 

 

37. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z 

obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy 

o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny 

Odpowiedź: Zabezpieczenia ppoż. są zgodne z przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i 

badania. 

 

38. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 

II. budynki przeznaczone do rozbiórki 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum 

ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia 

Odpowiedź: Budynki Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego są w przeciętnym stanie technicznym (średnie zużycie techniczne 

elementów konstrukcyjnych powyżej 50%). Lokalizacja obiektów oraz ich wartość 



księgowa została przedstawiona w zestawieniu obiektów przeznaczonych do ubezpieczenia. 

Budynki zabezpieczone w sposób tradycyjny. 

 

 

 

39. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

a) mienie wyłączone z eksploatacji 

b) pustostany 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum 

ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia. 

Odpowiedź: Wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia przez Departament Geodezji, 

Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego to obiekty wyłączone z 

eksploatacji i pustostany z wyjątkiem budynku warsztatowego (kuźnia) i budynku 

gospodarczego zlokalizowanych przy ul. F. Kroenke w Gorzowie Wlkp. (obiekty te są 

częściowo wynajmowane). Lokalizacja obiektów oraz ich wartość księgowa została 

przedstawiona w zestawieniu obiektów przeznaczonych do ubezpieczenia. Budynki 

zabezpieczone w sposób tradycyjny. 
 

40. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji (pustostanów) prosimy o przesłanie; 

- wykazu ich lokalizacji (adresu),  

- jednostkowych sum ubezpieczenia, 

- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, inne? 

- sposobu ich zabezpieczenia 

- podanie przyczyny ich wyłączenia, 

- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd. 

- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie? 

Odpowiedź: jak wyżej – odpowiedź na pytanie 39 - obiekty nie są dozorowane, wyłączenie z 

użytkowania wynika z tego, iż są zbędne dla jednostki, która miała je w posiadaniu. W 

obiektach są wyłączone wszelkie media i nie znajduje się żadne mienie. 

 

41. W odniesieniu do mienia nieużytkowanego, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie 

technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu 

ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż minimalny zakres ochrony dla mienia wyłączonego z 

użytkowania musi obejmować następujące ryzyka: 

a). pożar 

b). bezpośrednie uderzenie pioruna 

c). wybuch 

d). implozję 

e). upadek statku powietrznego 

f). powódź 

g). huragan 

h). deszcz nawalny 

i). grad 

j). działanie ciężaru śniegu i lodu 

k). trzęsienie, zapadnie lub osuwanie się ziemi 

l). lawina 

m). dym i sadza 

n). uderzenie pojazdu 

o). huk ponaddźwiękowy 

p). pośrednie uderzenie pioruna 

r). upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych 

s). zalanie 

 

Limity odpowiedzialności – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ– wykaz budynków i 

budowli. 

 

42. Prosimy o określenie stanu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia na podstawie 

protokołów pokontrolnych z ostatnich przeglądów budowlanych tych obiektów 

Odpowiedź:  



- UMWL Zielona Góra ul. Podgórna 7 - stan techniczny budynku zadowalający, nadaje się do 

dalszej eksploatacji i stan techniczny elementów budynku nie stwarza zagrożenia 

katastrofy budowlanej i dla życia ludzkiego (protokół z dnia 26.11.2018 r.) 

- LCW Zabór ul. Winiarska 1 - stan techniczny budynku zadowalający, nadaje się do dalszej 

eksploatacji i stan techniczny elementów budynku nie stwarza zagrożenia katastrofy 

budowlanej i dla życia ludzkiego (protokół z dnia 30.05.2018 r.) 

- ul. Zyty 28 w Zielonej Górze - stan techniczny budynku bardzo dobry. 

 

43. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację: 

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich 

ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi 

negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? 

W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie 

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia 

Odpowiedź: 

a) Zamawiający w okresie ostatnich 2 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich 

ubezpieczeń określonych w SIWZ (ubezpieczenie w ramach przetargu) 

b) wszystkie obiekty ujęte w wykazie „wykaz budynków i budowli” zgodnie z załącznikiem 

nr 7 do SIWZ są aktualnie objęte ochroną ubezpieczeniową 

c) zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego 

w SIWZ, za wyjątkiem drobnych modyfikacji 

d) w poprzednich umowach ubezpieczenia miały zastosowanie zbliżone franszyzy i udziały 

własne 

 

44. Prosimy o potwierdzenie, że na podstawie klauzuli katastrofy budowlanej z ochrony wyłączone będą 

szkody:  

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu 

wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;  

- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż obowiązuje treść klauzuli zgodnie z odpowiedzią na 

pytanie nr 24 oraz Zamawiający wyjaśnia iż dopuszcza się niestosowanie klauzuli katastrofy 

budowlanej dla budynków w czasie przebudowy/remontu na które wymagane jest 

pozwolenie na budowę. 

 

45. Klauzula Automatycznego objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych lokalizacji - prosimy o 

potwierdzenie, że w przyszłe lokalizacje włączane do ubezpieczenia będą zgodne z obowiązującymi 

przepisami oraz posiadały aktualne przeglądy i badania 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego 

 

46. W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo budowlach prosimy o jej 

rozszerzenie o zapis: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z 

prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji robót budowlano – 

montażowych pod warunkiem, że prace te: 

1) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których 

istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie. 

Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w istniejących instalacjach wodnych, wodno-

kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody 

będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji w wyniku prowadzenia 

prac.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż nie dopuszcza się powyższego zawężenia ochrony 

ubezpieczeniowej 

 

47. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 

1996 r. wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości 

poniesionych strat, 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka 

powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Nie. 



 

48. Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji tj. podanie łącznej sumy ubezpieczenia  wartości 

budynków, budowli wraz z mieniem w nich się znajdującym oraz wskazanie tej lokalizacji. 

Odpowiedź: Pod względem wartości największą lokalizację stanowi nieruchomość w Zielonej 

Górze przy ul. Podgórnej 7 – wartość mienia – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ „wykaz 

budynków i budowli” oraz „wykaz środków trwałych – ZG”. W lokalizacji znajduje się także 

część sprzętu elektronicznego. 

 

49. Prosimy o przeniesieni klauzuli błędów i przeoczeń do klauzul fakultatywnych 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu obligatoryjnego OC klauzuli 

błędów i przeoczeń i jednocześnie modyfikuje zapisy SIWZ poprzez przeniesienie klauzuli 

do warunków fakultatywnych z jednoczesną modyfikacją formularza ofertowego (załącznik 

Nr 1 do SIWZ „OFERTA” – MODYFIKACJA nr 1). 

 

50. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli terroryzmu. W przypadku brak akceptacji prosimy 

o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności: 

a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, 

chemicznych lub biologicznych 

b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 

promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego 

c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w 

wyniku działania wirusów komputerowych 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli 

terroryzmu oraz treść Klauzuli terroryzmu pozostaje zgodna z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

 

51. Prosimy o wyłączenie z zakresu obligatoryjnego: zamieszek i niepokojów społecznych , rozruchów, 

strajków, lokautów, protestów. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż nie dopuszcza się powyższego zawężenia ochrony 

ubezpieczeniowej 

 

52. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia systematycznego zawilgocenia zagrzybienia i zapleśnienia, 

pocenia się rur, powolnego oddziaływania wody gruntowej 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż szkody powstałe w wyniku systematycznego 

zawilgacania, zagrzybienia i zapleśnienia, pocenia się rur, powolnego oddziaływania wody 

gruntowej ujęte zostały w akceptowalnych wyłączeniach w zakresie ubezpieczenia – 

zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

 

53. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia pkt.2.1.14, 2.1.15 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż szkody powstałe wskutek działalności górniczej (w 

rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej a także wskutek oszustwa, wyłudzenia, 

fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, wymuszenia lub szantażu, wprowadzenia w błąd lub 

pozostawania w błędzie, fałszerstwa lub podstępu ujęte zostały w akceptowalnych 

wyłączeniach w zakresie ubezpieczenia – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

 

54. Prosimy o wyłączenie klauzuli nakazów odminastacyjnych 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż SIWZ nie zawiera powyższej klauzuli 

 

55. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli przepięć w wysokości 500 000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż limit odpowiedzialności dla klauzuli przepięć pozostaje 

zgodny z SIWZ 

 

56. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie 

obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, 

farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby 

zdrowia. 

Odpowiedź: Potwierdzamy. 

 

57. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie 

obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 

administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, 

spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 



Odpowiedź: Potwierdzamy. 

 

58. Prosimy o potwierdzenie, że szkody środowiskowe będą dotyczyć wyłącznie zdarzeń nagłych, 

nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż szkody środowiskowe będą dotyczyć zdarzeń nagłych, 

niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do zapobieżenia przy zachowaniu należytej 

staranności w prowadzonej działalności - przez Zamawiającego. 

 

59. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku nie będą objęte szkody regulowane 

przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

60. Prosimy o wykreślenie zapisu „ .. a także wydania niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych …”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

61. Odnośnie „szkód wyrządzonych z tytułu organizacji imprez” prosimy o : 

c) prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu:  „ … z włączeniem szkód powstałych podczas pokazów 

sztucznych ogni, pod warunkiem, że  pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się 

organizowaniem takich pokazów.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

62. Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia. 

Jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach. 

Odpowiedź: w poprzednich umowach w okresie ostatnich 2 lat ubezpieczenia miały 

zastosowanie zbliżone franszyzy i udziały własne 

 

63. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – 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 wyjaśnia iż odpowiedź została udzielona w punkcie 43 

 

64. Odnośnie rozszerzenia o odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w zakresie zarządzania 

drogami prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile 

wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? 

Odpowiedź: Drogi wewnętrzne na ternie UMWL Zielona Góra ul. Podgórna 7 stan techniczny 

zadowalający, miejscowe ubytki załatane. Droga wewnętrzna na terenie LCW Zabór ul. 

Winiarska 1 stan techniczny dobry. Nie zaplanowano remontów tych dróg w najbliższym 

roku. 

 

65. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przejęcia przez 

Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie 

obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazał oczekiwany zakres ochrony zgodnie z prowadzoną 

działalnością zgodnie z Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 

 

66. W związku z zapisem Ochrona obejmuje OC za szkody powstałe w związku z podróżami służbowymi (w 

tym wycieczkami, obozami lub koloniami) … prosimy o dodanie zapisu „z wyłączeniem USA, Kanady, 

Australii, Nowej Zelandii” 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż nie dopuszcza się powyższego ograniczenia ochrony 

ubezpieczeniowej 

 

67. Odnośnie OC za szkody związane z przeniesieniem ognia i szkody wyrządzone przez wybuch prosimy o 

wprowadzenie limitu odpowiedzialności 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż nie dopuszcza się powyższego ograniczenia ochrony 

ubezpieczeniowej 

 

68. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Ubezpieczenia szyb samochodowych 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż nie dopuszcza się powyższego zawężenia ochrony 

ubezpieczeniowej 

 



69. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki 

wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że 

Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy, 

przy czym SIWZ ma moc nadrzędną nad postanowieniami OWU Wykonawcy. W przypadku 

sprzeczności pomiędzy SIWZ a OWU decyduje treść SIWZ, chyba że OWU Wykonawcy 

zawierają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

70. W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o akceptację zapisu, że ochroną assistance objęte 

zostaną pojazdy które posiadają ochronę w zakresie AC 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż zakres ubezpieczenia dla pojazdów został określony w 

załączniku nr 7 do SIWZ – zakładka „wykaz pojazdów” 

 

71. Prosimy o potwierdzenie czy pełny (+kradzież) zakres ubezpieczenia AC ma obejmować terytorium Rosji, 

Białorusi, Ukrainy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż zgodnie z formularzem ofertowym Załącznik nr 1 do 

SIWZ za rozszerzenie ochrony na wymienione kraje należy podać odrębną stawkę. 

 

72. W odniesieniu do ubezpieczenia AC i Assistance prosimy o akceptacje zapisu, że ochroną zostaną objęte 

pojazdu osobowe i ciężarowe do 3,5 t. do 15 lat. 

Odpowiedź: zgodnie z wykazem pojazdów – załącznik nr 7 do SIWZ - Zamawiający nie 

posiada pojazdów o ładowności większej niż 3,5 tony oraz starszych niż 15 lat. 

 

73. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek 

modyfikacji genetycznych 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż dopuszcza się powyższe wyłączenie 

 

74. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek 
zalania przez wody morskie w następstwie: sztormu, przypływu lub tsunami, przerwania tam i umocnień 
nadbrzeży 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż dopuszcza się powyższe wyłączenie 
 

75. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w związku z 
ograniczeniem lub przerwą w dostawie energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody lub innych mediów oraz 
jakąkolwiek niesprawnością urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych lub produkcyjnych 
wynikającą z przyczyn tkwiących wewnątrz tych przedmiotów lub z błędów w obsłudze; chyba że 
bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone 
z zakresu ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż dopuszcza się wyłączenie zamieszczone w pkt. 2.1.16 
załącznika nr 6 do SIWZ (strona 13 załącznika nr 6 do SIWZ) 
 

76. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w mieniu, którego 
uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło bezpośrednio w wyniku jego produkcji, przetwarzania, 
wykonywania na nim usługi; 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż dopuszcza się katalog wyłączeń zakresu ubezpieczenia 
zamieszczony w pkt. 2.1 załącznika nr 6 do SIWZ (strona 12, 13 załącznika nr 6 do SIWZ) 
 

77. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w związku z 
zakrzepnięciem lub zastygnięciem materiałów przerabianych, transportowanych bądź przechowywanych 
w postaci ciekłej w maszynach lub urządzeniach, chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było 
zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż dopuszcza się katalog wyłączeń zakresu ubezpieczenia 
zamieszczony w pkt. 2.1 załącznika nr 6 do SIWZ (strona 12, 13 załącznika nr 6 do SIWZ) 
 

78. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek 
następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych przez 
obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż dopuszcza się katalog wyłączeń zakresu ubezpieczenia 
zamieszczony w pkt. 2.1 załącznika nr 6 do SIWZ (strona 12, 13 załącznika nr 6 do SIWZ) 
 

79. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek 
uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych elektronicznych lub 
oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek działania wirusów lub innego złośliwego 



oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub 
niewłaściwego działania urządzeń 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
dopuszcza się powyższe wyłączenie, natomiast w ramach ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk wprowadza się następujący warunek fakultatywny 
modyfikując zapisy SIWZ: 
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody: 
1. powstałe wskutek działania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber 

ataku, 
2. spowodowane działaniem wirusa komputerowego, programu lub kodu zakłócającego 

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

3. powstałych wskutek utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub niedostępności danych lub 
oprogramowania, polegających na jakiejkolwiek niekorzystnej zmianie w danych lub 
oprogramowaniu spowodowanej zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich 
oryginalnej struktury oraz polegających na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu 
sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych. 
 

z jednoczesną modyfikacją formularza ofertowego (załącznik Nr 1 do SIWZ „OFERTA” – 

MODYFIKACJA nr 1). 

W/w zapis modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia poprzez brak warunku obligatoryjnego 

do powyższego zapisu zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

 
 

80. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek 
osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka; 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż dopuszcza się powyższe wyłączenie 

 

81. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z użytkowania do 
zakresu FLEXA 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż nie dopuszcza się powyższego zawężenia ochrony 

ubezpieczeniowej 

 

82. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 9 (poprzedzające - 81) czy Zamawiający wyraża 
zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z użytkowania do zakresu FLEXA+ EC 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż minimalny zakres ochrony dla mienia wyłączonego z 

użytkowania musi obejmować następujące ryzyka: 

a). pożar 

b). bezpośrednie uderzenie pioruna 

c). wybuch 

d). implozję 

e). upadek statku powietrznego 

f). powódź 

g). huragan 

h). deszcz nawalny 

i). grad 

j). działanie ciężaru śniegu i lodu 

k). trzęsienie, zapadnie lub osuwanie się ziemi 

l). lawina 

m). dym i sadza 

n). uderzenie pojazdu 

o). huk ponaddźwiękowy 

p). pośrednie uderzenie pioruna 

r). upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych 

s). zalanie 

 

Limity odpowiedzialności – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ– wykaz budynków i 

budowli. 

 

83. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w mieniu 
wyłączonym z eksploatacji w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł 



Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż dopuszcza się wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla 

szkód powstałych w mieniu wyłączonym z eksploatacji w wysokości 1.000 zł 

 

84. Czy zamawiający wyraża zgodę na niestosowania klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączonego 
z użytkowania. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż dopuszcza się niestosowanie klauzuli katastrofy 
budowlanej dla mienia wyłączonego z użytkowania. 

 
85. Czy zamawiający wyraża zgodę na niestosowania klauzuli katastrofy budowlanej dla budynków w czasie 

przebudowy/remontu na które wymagane jest pozwolenie na budowę. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż dopuszcza się niestosowanie klauzuli katastrofy 
budowlanej dla budynków w czasie przebudowy/remontu na które wymagane jest 
pozwolenie na budowę. 

 

86. Proszę o informację czy w okresie ostatnich 25 lat w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia 
wystąpiły szkody powodziowe, jeżeli tak, proszę o podanie wartości strat także w sytuacji gdy 
ryzyko nie było objęte ubezpieczeniem – proszę o podanie informacji, w którym roku nastąpiła 
powódź, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania 
prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach. 
Odpowiedź: Nie. 

 
87. Proszę o informację czy w okresie ostatnich 25 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia 

lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody 
spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne) Jeśli tak, proszę o informację, w 
którym roku wystąpiły, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie 
były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach 
Odpowiedź: W dniu 01.08.2017 r. miało miejsce zalanie materiałów promocyjnych w 
pomieszczeniach piwnicznych w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze. Straty zostały 
oszacowane na kwotę 3.389,20 zł. Urząd Marszałkowski nie wynajmuje już tych 
pomieszczeń piwnicznych. 

 
88. Proszę o zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Zamawiający nie dopuszcza 
wprowadzenia proponowanego limitu 

 
89. Proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania 
Odpowiedź:  
Departament Administracyjno-Gospodarczy: tak.  
Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego: tak - w 
budynkach wynajmowanych, nie - w budynkach wyłączonych z eksploatacji. 

 

90. Proszę o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, 
gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne 
poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym 
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez 
uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta. 
Odpowiedź: Departament Administracyjno-Gospodarczy: instalacje oraz urządzenia 
techniczne w budynkach poddawane są okresowym przeglądom i konserwacjom zgodnie z 
zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz wg wskazań 
producenta.  
Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego: tak - w 
budynkach wynajmowanych, nie - w budynkach wyłączonych z eksploatacji. 

 
91. Proszę o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na 

użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem. 
Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają 
oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto 
aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu. 
Odpowiedź: Departament Administracyjno-Gospodarczy: budynki posiadają 
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.  
Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 



Przestrzennego: nie dotyczy.  
Zbiorniki kontenerowe na paliwo stanowią tymczasowe obiekty budowlana i 
prowadzone są dla nich książki obiektów budowlanych. Pozostałe obiekty 
budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane 
przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem. 
 

92. Proszę o wskazanie oraz podanie łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdującego się 
pod ziemią. (pkt 1.3.8) 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 

93. Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie 
mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) /Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy.  
Odpowiedź: W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy, 

przy czym SIWZ ma moc nadrzędną nad postanowieniami OWU Wykonawcy. W przypadku 

sprzeczności pomiędzy SIWZ a OWU decyduje treść SIWZ, chyba że OWU Wykonawcy 

zawierają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 
94. Proszę o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej są wyłączone wszelkiego rodzaju kary 

umowne, odszkodowania, nawiązki etc 
Odpowiedź: TAK 
 

95. Proszę o zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe 
pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, 
wody, gruntu jakiejkolwiek substancji niebezpiecznej oraz koszty usunięcia, neutralizacji lub 
oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających poniesione przez 
osoby trzecie (OC środowiskowe) w wysokości 500.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia proponowanego limitu 
 

96. Czy w ubezpieczeniu czystych strat finansowych zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia 

poniższych wyłączeń odpowiedzialności: 

- spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na 

jego zlecenie lub rachunek) 

- spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); 

- powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania budową lub 

montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu; 

- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, 

leasingowymi, nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, 

nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia; 

- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i 

licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego; 

- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów; 

- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, to 

samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych; 

- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży; 

- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy; 

- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, 

automatyzacji; 

- wynikające z działalności reklamowej; 

- związane ze stosunkiem pracy; 

- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż dopuszcza następujące wyłączenia w ubezpieczeniu 

czystych strat finansowych: 

- spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego 

(lub też na jego zlecenie lub rachunek) 

- spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); 

- powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania 

budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu; 



- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, 

ubezpieczeniowymi, leasingowymi, nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i 

wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia; 

- wynikające naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, 

prawa antymonopolowego; 

- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów; 

- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo 

podmiotom, to samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych; 

- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży; 

- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy; 

- wynikające z działalności reklamowej; 

- związane ze stosunkiem pracy; 

- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej 

 

97. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisau do klauzuli Zabezpieczeń 

przeciwkradzieżowych ( część II zamówienia): 

– dla pojazdów o wartości 250.000 zł co najmniej dwa różne samodzielne zabezpieczenia i urządzenie 

zabezpieczająco-lokacyjne z czynną funkcją monitoringu. 

Odpowiedź: Tak 

 

98. Prośba o potwierdzenie ze zakres działalności objętej ubezpieczeniem OC nie obejmuje: 

a) działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i 

eksperymentów medycznych 

b) działalności przewozowej, w tym transportu zbiorowego (tramwajowego, autobusowego) 

c) prowadzenia, administrowania, użytkowania stałego składowiska/wysypiska odpadów 

d) prowadzenia, administrowania, użytkowania punktu sortowania, spalania, utylizowania odpadów lub 

ich przetwarzania (nie dotyczy PSZOK) 

e) z organizacji imprez o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, 

wyścigów 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

99. Proszę o zmianę warunków dotyczących części 1 zamówienia (ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) poprzez: 

 

Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód: 

 

1. spowodowanych działaniem wirusa komputerowego, programu lub kodu zakłócającego prace 

programu, całego komputera, sieci, niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z 

Internetem lub korzystaniem z Internetu. 

2. powstałych wskutek utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub niedostępności danych lub 

oprogramowania, polegających na jakiejkolwiek niekorzystnej zmianie w danych lub 

oprogramowaniu spowodowanej zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej 

struktury oraz polegających na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, 

nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia iż w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dopuszcza się 
powyższe wyłączenie, natomiast w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk wprowadza się następujący warunek fakultatywny modyfikując zapisy 
SIWZ: 
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody: 
1. powstałe wskutek działania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber 

ataku, 
2. spowodowane działaniem wirusa komputerowego, programu lub kodu zakłócającego 

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

3. powstałych wskutek utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub niedostępności danych lub 
oprogramowania, polegających na jakiejkolwiek niekorzystnej zmianie w danych lub 
oprogramowaniu spowodowanej zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich 
oryginalnej struktury oraz polegających na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu 
sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych. 
 



z jednoczesną modyfikacją formularza ofertowego (załącznik Nr 1 do SIWZ „OFERTA” – 

MODYFIKACJA nr 1). 

W/w zapis modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia poprzez brak warunku obligatoryjnego 

do powyższego zapisu zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

 

II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących 

udział w postępowaniu. 

III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian. 

 

 

/-/ Anna Zdonek-Artomska 

Specjalista ds. Ubezpieczeń 

Nord Partner Sp. z o.o. 

Oddział w Zielonej Górze 

 


