
 

 

Poręby dnia 28.09.2020 r. 

 

 

 

Dotyczy zamówienia: CBR-1 

 

W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie Centralnej Bazy 

Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych na lata 2020/2023”, przekazujemy stanowisko w sprawie. 

 
Pytania Oferenta nr 1 z dnia 24.09.2020 

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) 

Pytanie nr 1 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie 
obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a 
także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Potwierdzamy 

 
Pytanie nr 2 
Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia OC będzie obejmował jedynie działalność opisana w SIWZ w 
Rozdziale II Dane do oceny ryzyka tzn. 

Przedmiotem działalności Centralnej Bazy jest:  

1. Utrzymanie stałej rezerwy i dystrybucja aparatury, środków dezynfekcyjnych, szkła 

innych środków medycznych, laboratoryjnych, materiałów oświatowo – zdrowotnych, 

przeznaczonych dla zakładów opieki zdrowotnej w razie zagrożenia epidemicznego lub 

dla zapewnienia właściwego stanu sanitarnego kraju;  

2. Pełnienie funkcji Centralnego Dystrybutora Szczepionek zakupionych preparatów 

szczepionkowych przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w zakresie 

dotyczącym przechowywania, zabezpieczenia, rotacji i dystrybucji, z zachowaniem zasad 

Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej;  

3. Odbiór, przechowywanie i dystrybucja należących do rezerw państwowych produktów 

leczniczych, wyrobów medycznych w celu zapobiegania i zwalczania sytuacji 

nadzwyczajnych, w tym także dotyczących chorób zakaźnych oraz zawieranie w tym 

zakresie stosownych umów.  

4. Dokonywanie, na zlecenie oraz zgodnie z warunkami określonymi przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia, celem dalszej dystrybucji, zakupów produktów 

leczniczych, wyrobów medycznych , środków ochrony osobistej lub innych artykułów 

niezbędnych do zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w związku z ogłoszeniem 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.  

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Potwierdzamy  

 
 
 
 



Pytanie nr 3 
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie 
której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).  
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Potwierdzamy 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia 
w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego. 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Potwierdzamy 
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o potwierdzenie, ze zakresem ochrony nie będzie obejmowana OC za produkt. 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Potwierdzamy  
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o dopisanie w klauzuli KD002, iż klauzula nie szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu lub 
jakichkolwiek substancji odurzających. 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Klauzula zawiera szerszą definicję – regres przysługuje Ubezpieczycielowi we wszelkich sytuacjach,  które 
można przypisać winie umyślnej – spożywanie alkoholu lub jakichkolwiek substancji odurzających mieści 
się w zakresie winy umyślnej.  
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o podanie do jakich czynności są angażowani podwykonawcy (podwykonawca to podmiot 
przyjmujący do wykonania zobowiązanie przyjęte przez Zamawiającego). 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
W niewielkim zakresie umowy z podwykonawcami dotyczą usług transportowych, w sytuacjach, gdy nie 

jest wymagane utrzymanie reżimu temperatury – firmy kurierskie. 

 
Pytanie nr 8 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmuje zobowiązania wynikające z umów o przechowanie. 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Potwierdzamy 
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o potwierdzenie, ze mienie jest składowane w obiektach zapewniających zachowanie 
parametrów temperatury dla mienia wymagającego przetrzymywania w określonych zakresach 
temperatury, a instalacje i zabezpieczenia są czynne i konserwowane oraz posiadają aktualne przeglądy. 
Odpowiedź na pytanir nr 9 
Potwierdzamy. Zamawiający posiada 9 zamrażarek podłączonych pod system monitorujący Boss, który 
jest nadzorowany 24h przez 365 dni w roku. System ma zabezpieczenia o przekroczeniach wymaganych 
temperatur. System monitorujący wysyła wiadomość sms o przekroczeniu temperatury. Taka sama 
zasada obowiązuje w chłodni. Przeglądy techniczne wykonywane są kwartalnie, a instalacje i 
zabezpieczenia są czynne i konserwowane na bieżąco. 

 
 
 
  



Pytanie nr 10 
W związku z zapisem par 4 pkt 3 umowy: „Wysokość składki określonej w pkt. 2 może ulegać 
zwiększeniu w oparciu o zmianę wielkości i wartości ubezpieczonego majątku, zakup nowego mienia 
oraz ewentualną konieczność odnowienia limitów w poszczególnych ryzykach, wynikających z 
konsumpcji sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej” prosimy o potwierdzenie, że zapis ten nie oznacza, 
że suma gwarancyjna lub limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC mogą zostać podwyższone bez 
zgody wykonawcy (tym samym oznacza, że podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów 
odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu stron). 
Odpowiedź na pytanie nr 10 
Potwierdzamy 
 
Pytanie nr 11 
Prosimy o potwierdzenie iż klauzula KD005 – Klauzula warunków i taryf nie dotyczy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. 
Odpowiedź na pytanie nr 11 
Potwierdzamy 
 
Pytanier nr 12 
Prosimy o podanie średniej wartości przechowywanych leków i szczepionek. 
Odpowiedź na pytanie nr 12 
170 000 000,00 zł łącznie dla całego mienia w tym testy i maseczki 
 
Pytanie nr 13 
Prosimy o opis sposobu ich przechowywania w szczególności w zakresie systemów, które zapewniają 
odpowiednie warunki składowania (wentylacja, temperatura) oraz systemów bezpieczeństwa (p-poż. i 
ochrona) 
Odpowiedź na pytanie nr 13 
Opisy dotyczące systemów bezpieczeństwa i obiektów zamieszczono w SIWZ w częśći „Informacje 
istotne do oceny ryzyka” strona 86-88. Dodatkowo wyjaśniamy, że klient posiada dwa magazyny. W 
magazynie „ciepłym” Budynek magazynowio biurowy mienie składowane jest na regałach metalowych 
oraz paletach obiekt jest dodtkowo wyposażony w system sygnalizacji pożaru. W magazynie szczepionek 
i surowic Zamawiający posiada 9 zamrażarek podłączonych pod system monitorujący Boss, który jest 
nadzorowany 24h przez 365 dni w roku. System ma zabezpieczenia o przekroczeniach wymaganych 
temperatur. System monitorujący wysyła wiadomość sms o przekroczeniu temperatury. Taka sama 
zasada obowiązuje w chłodni. Przeglądy techniczne wykonywane są kwartalnie, a instalacje i 
zabezpieczenia są czynne i konserwowane na bieżąco. 
 

Pytanie nr 14 
Prosimy o opis konstrukcji obiektu (użyte materiały). 
Odpowiedź na pytanie nr 14 
Konstrukcja poszczególnych budynków została opisana w Rozdziale II SIWZ – Dane do oceny ryzyka – 

strony 87, 88 SIWZ. 

Pytanie nr 15 
Prosimy o informację na temat stanu technicznego dachów, pokryć dachowych oraz stolarki okiennej i 
drzwiowej w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia 
Odpowiedź na pytanie nr 15 
Obiekty budowlane oraz instalacje techniczne w siedzibie Ubezpieczającego posiadają odpowiednie 
przeglądy i są terminowo kontrolowane. Ostatnie protokoły z okresowej kontroli technicznej sprawności 
obiektów budowlanych (5-letnie konstrukcyjne) wykonano 10.01.2020 r.  
 
 



Pytanie nr 16 
Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób 
przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w 
szczególności: 

• ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) 

• ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

• rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku 

wraz z określeniem przyczyny.  

Odpowiedź na pytanie nr 16 
Potwierdzamy. Wyjątek stanowią obiekty w lokalizacji 98-220 Zduńska Wola, ul. Mickiewicza 60, 

ponieważ nie są użytkowane od 30 lat. Budynki są zabezpieczone i na stałe zamknięte, a teren 

ogrodzony stałym parkanem. Nie ma planów na zmianę funkcji użytkowania obiektów. Ubezpieczający 

dopuszcza ubezpieczenie tych obiektów wyłącznie na FLEXA-ie (zapis wynikający z SIWZ)    

Pytanie nr 17 
Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone 
do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi 
technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych 
przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. 
Odpowiedź na pytanie nr 17 
Potwierdzamy, z zastrzeżeniem jak w pytaniu 16, nie dotyczy obiektów w lokalizacji Mickiewicza 60.  
 
Pytanie nr 18 
Czy obiektach należących do Zmawiającego w ciągu ostatnich 25 lat miały miejsce szkody spowodowane 
powodzią lub lokalnymi podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o informację które lokalizacje zostały 
dotknięte powodzią oraz prosimy o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań.  
Odpowiedź na pytanie nr 18 
Nie 
 
Pytanie nr 19 
Czy Zamawiający w poprzednich 3 latach był ubezpieczony w zakresie analogicznym do aktualnie 
wnioskowanego? Jeśli nie prosimy o wskazanie różnic. Prosimy także o podanie wysokości franszyz 
mających zastosowanie w dotychczasowym ubezpieczeniu. 
Odpowiedź na pytanie nr 19 
Zakres analogiczny do poprzednich 3 lat. Podwyższenie sumy gwarancyjnej z 1 mln do 3 mln. 
Franszyzy obowiązujące w dotychczasowym ubezpieczeniu – na poziomie takim samym jak wskazane w 
SIWZ. 
 
Pytanie nr 20 
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać będą zgody obu stron - 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 20 
Potwierdzamy 
 
Pytanie nr 21 
Prosimy o przeniesienie klauzuli KP004 – klauzula ubezpieczenia budynków, budowli i urządzeń w 
stadium budowy lub montażu – limit 500 000 zł do katalogu klauzul fakultatywnych. 
 



Odpowiedź na pytanie nr 21 
Brak zgody, aktualnie klient nie prowadzi i nie planuje prac budowlanych ani montażowych 
 
Pytanie nr 22 
Prosimy o wykreślenie z klauzuli KZ007 – klauzula ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek 
społecznych pkt 5. 
Odpowiedź na pytanie nr 22 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 23 
Prosimy o określenie PML-u czyli prawdopodobnaej maksymalnej szkody, która może powstać wskutek 
jednego zdarzenia, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających wpływ na ryzyko 
Odpowiedź na pytanie nr 23 
170 000 000,00 zł  
 
Pytanie nr 24 
Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i 
rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi, prosimy o potwierdzenie, że do 
Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ 
Odpowiedź na pytanie nr 24 
Potwierdzamy 
 
Pytanie nr 25 
W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenie ryzyka terroryzmu prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją 
Zamawiającego objęcie ochroną szkód wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, 
reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego. 
Odpowiedź na pytanie nr 25 
Potwierdzamy 
 
Pytanie nr 26 
Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli KZ013 – klauzula odpowiedzialności za 
postój środków transporty, do wysokości 500 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego 
Odpowiedź na pytanie nr 26 
Brak zgody, wyjaśniamy że limit klauzuli KZ013 strona 56 SIWZ, wynosi 2 000 000 zł.  
 
Pytanie nr 27 
Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli KP012 – „klauzula ubezpieczenia artykułów 
łatwopsujących się…” , do wysokości 500 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego 
Odpowiedź na pytanie nr 27 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 28 
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany zawartych umów będą wymagać zgody obu stron 
(Zamawiającego i Wykonawcy). 
Odpowiedź na pytanie nr 28 
Potwierdzamy 
 
 
 
 
 
 



Pytanie nr 29 
Prosimy o potwierdzenie, że mienie jest składowane w obiektach zapewniających zachowanie 
parametrów temperatury dla mienia wymagającego przetrzymywania w określonych zakresach 
temperatury, a instalacje i zabezpieczenia są czynne i konserwowane oraz posiadają aktualne przeglądy. 
Odpowiedź na pytanie nr 29 
Potwierdzamy  
 
Pytanie nr 30 
Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 06.10.2020 
Odpowiedź na pytanie nr 30 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 31 
Prosimy o możliwość dopuszczenia Pełnomocnictwa w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, w ramach równoważności podpisów – dyrektywa 1999/93/WE. 
Odpowiedź na pytanie nr 31 
Zgoda 
 
Pytanie nr 32 
Czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki? 
Jeśli tak to prosimy o potwierdzenie, że takie obiekty są zabezpieczone przed dostępem osób 
postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi. 
Odpowiedź na pytanie nr 32 
Tak, budynki nieużytkowane i wyłączone z użytkowania znajdują się lokalizacji 98-220 Zduńska Wola, 
ul.Mickiewicza 60. Obiekty są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media 
oraz podlegają okresowemu monitorongowi.  
 
Pytanie nr 33 
W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o zastosowanie 
podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 
Odpowiedź na pytanie nr 33 
Potwierdzamy, zapisy te wynikają z SIWZ, dotyczy lokalizacji Mickiewicza 60.  

Pytanie nr 34 
Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ, a więc będą 
miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 34 
Potwierdzamy  
 

Pytanie nr 35 
Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko Assistance dotyczy pojazdów osobowych, osobowo-ciężarowych, 
ciężarowych nie przekraczających 3,5 tony DMC. 
Odpowiedź na pytanie nr 35 
Potwierdzamy 
 
Pytanie nr  36 
Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w Auto Casco w wysokości 300 zł. 
Odpowiedź na pytanie nr 36 
Zgoda 
 
Pytanie nr 37 
Czy Zamawiający planuje zakupić  w ciągu 3 lat pojazdy o wartości powyżej 400 000 zł ? Jeśli tak to ile?  
Odpowiedź na pytanie nr 37 



Nie 

Pytanie nr 38 
Prosimy o potwierdzenie, że Auto Casco dotyczy tylko pojazdów do 15 lat. 
Odpowiedź na pytanie nr 38 
Nie, wszystkie wskazane w SIWZ pojazdy winny zostać objęte ubezpieczeniem AC (kontynuacja 
ubezpieczenia). Wyłącznie pojazd EZDV175 ma ponad 15 lat, data pierwszej rejestracji 09.12.2003 r.   
 
Pytanie nr 39 
Prosimy o potwierdzenie, że w ryzyko Assistance dotyczy tylko pojazdów do 15 lat. 
Nie, wszystkie wskazane w SIWZ pojazdy winny zostać objęte ubezpieczeniem AC (kontynuacja 
ubezpieczenia). 
 
Pytanie nr 40 
Prosimy o wyłączenie pojazdu EZD V175 – VW T5- z ryzyka Assistance 
Odpowiedź na pytanie nr 40 
Brak zgody 
 
 
 
Pytania Oferenta nr 2 z dnia 24.09.2020 r. 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o wykreślnie z zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk szkód w maszynach, urządzeniach i 
wyposażeniu w trakcie instalacji, rozruchu próbnego i testów poprzedzających uruchomienie. W 
przypadku braku akceptacji prosimy o określenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zgoda na ograniczenie limitem w wysokości 50 000,00 zł 
 
 
Pytanie nr 2 

Prosimy o wykreślnie z zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk szkód w drogach, podjazdach, 
chodnikach, mostach, estakadach, wiaduktach, rurociągach. Ewentualnie w przypadku barku zgody, 
jeżeli Zamawiający jest w posiadaniu wyżej wymienionych rodzajów mienia prosimy o podanie ich 
jednostkowej wartości 

Odpowiedź na pytanie nr 2 
Brak zgody, Zamawiający jest w posiadaniu budowli (wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia):  

Plac składowy – 22 331,57 zł 

Śmietnik – 2 608,61 zł 

Droga dojazdowa – 288 124,30 zł 

Ogrodzenie – 130 341,64 zł 

Studnia rewizyjna – 547,74 zł 

Szambo 1 – 489,20 zł 

Szambo 2 – 672,93 zł 

Szambo 3 – 531,72 zł 

Kanalizaca – 5 305,97 zł 

Studzienka – 923,69 zł 

Łączna suma ubezpieczenia: 451 877,37 zł 

 
 



Pytanie nr 3 
Prosimy o wykreślnie z zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk 3.3.11. szkód w budowlach i 
urządzeniach wodnych powstałe wskutek działania wody. Ewentualnie w przypadku barku zgody, jeżeli 
Zamawiający jest w posiadaniu wyżej wymienionych rodzajów mienia prosimy o podanie ich 
jednostkowej wartości.  
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Zgoda 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy włączenie do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk klauzuli cyber 
wg poniższej treści   
Klauzula cyber 
 
1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje: 

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, 
aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt 
elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy 
uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów 
oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub 
danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe, 

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów 
elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii 
komunikacyjnej, w tym także przez Internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) 
umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych, 

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, 
przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym, 

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, 
instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia 
lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów 
komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo 
replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, 
„oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”, 

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są 
dostępne lub gdy sprzęt nie działa. 

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, 
wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na 
skutek: 

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią 
komputerową, 

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, 
siecią komputerową lub danymi elektronicznymi, 

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub 
wykorzystywania, 

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek 
danych elektronicznych, o ile jest to rezultat: 

a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego, kiedy i gdzie one wystąpią, lub 
zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym, 

b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji, 
c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego, 
d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, 

sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych 
bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę. 



3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i 
wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w 
tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w 
prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu 
lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi 
czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona 
ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania 
wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże 
punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę. 

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniowa zgodnie z OWU i 
pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub 
urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować 
będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu 
do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z 
tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowić 
będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, 
których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich 
danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla 
ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą 
zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane. 

Odpowiedź na pytanie nr 4 
Zgoda 
 

Pytanie nr 5 
Prosimy o informacje czy pojazdy służące do transportu mienia w reżimie temperaturowym posiadają 
aktualne świadectwa ATP oraz sprawne termografy.  
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Potwierdzamy 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o informację jaki jest maksymalny limit odpowiedzialności na jednym środku transportu w 
ubezpieczeniu CARGO? Zgodnie z PKT 6.3 SEKCJA 6 jest to 3 000 000 PLN, natomiast w tabeli z limitami 
wskazano  2 000 000 PLN. 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Limit odpowiedzialności 2 000 000 zł 
 
Pytanie nr 7 
KZ012 Klauzula ubezpieczenia załadunku i rozładunku mienia w transporcie własnym – prosimy o 
wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokość  200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.  
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Zgoda na wprowadzenie limitu 500 000,00 zł 
 
Pytanie nr 8 
KZ013- Klauzula odpowiedzialności za postój środków transportu – prosimy o zmniejszenie limitu 
odpowiedzialności do kwoty 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Brak zgody, pojazdy z ładunkiem zatrzymują się na parkinach, stacjach benzynowych wyłącznie w 
sytuacjach konieczności lub w związku z tankowaniem, załatwieniem formalności czy rozładunkiem.  
 
 
 



 
Pytanie nr 9 
KP008 Klauzula szkód zalaniowych – prosimy wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 
200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego 
akceptowalnego dla Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie nr 9 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 10 
Prosimy o informację jaki czynnik chłodniczy wykorzystywany jest w chłodniach w lokalizacji Poręby? 
Odpowiedź na pytanie nr 10 
Chłodnie R404A  
Klimatyzatory R410A 
 
Pytanie nr 11 
Czy budynki magazynowe w lokalizacji Poręby wyposażone są w zasilanie awaryjne na wypadek przerw 
w dostawie energii elektrycznej?  
Odpowiedź na pytanie nr 11 
Tak agregaty prądotwórcze sztuk 2  o mocy 12 kW  oraz 80kW , agregaty przenośne  sztuk 3 moc 2,6 Kw 
 
Pytanie nr 12 
Prosimy o informację jak jest szacunkowa wartość mienia – leki szczepionki przechowywanych w 
chłodniach w lokalizacji głównej?  
Odpowiedź na pytanie nr 12 
170 000 000,00 zł, wartość średnia z ostatnich 12 miesięcy 

 
Pytanie nr 13 
Czy wśród pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia, są pojazdy uprzywilejowane?  
Odpowiedź na pytanie nr 13 
Nie 
 

Pytanie nr 14 

Prosimy o uzupełnienie wykazu pojazdów o dane: rok produkcji, pojemność silnika oraz ładowność 
Odpowiedź na pytanie nr 14 
Dane zawarte w tabeli pojazdów  na stronie 75 SIWZ. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05.10.2020 r.  
Odpowiedź na pytanie nr 15 
Brak zgody 

 
Pytania Oferenta nr 3 z dnia 24.09.2020 r.  
 
Pytanie nr 1 
Prośba o przesunięcie terminu składania ofert na 05-10-2020r. 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Brak zgody 

 
Pytanie nr 2 
Sekcja 4 pkt. 2.5 - prośba o zmianę zapisu na: 



Ubezpieczyciel pokryje także koszty holowania do warsztatu naprawczego oraz koszty postoju na 
parkingu uszkodzonego pojazdu w wysokości nie przekraczającej 10% sumy ubezpieczenia 
określonej w polisie nie więcej jednak niż 4000 zł, w tym koszty transportu pojazdu nie mogą 
przekroczyć: 
1) 800 zł – dla samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, 
motocykli, przyczep lekkich o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg i przyczep kampingowych 
2) 2500 zł – dla pozostałych pojazdów 

 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zgoda, z zastrzeżeniem, że dotyczy to limitu w ramach ubezpieczenia AC. 
 
Pytanie nr 3 
Sekcja 4 pkt. 2.7 - prośba o wykreślenie zapisu  
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 4 
Sekcja 4 pkt. 2.2.1 ASS Rozszerzony - prośba o zmianę zapisu – „Naprawa/próba naprawy 
ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku lub 
awarii, a także wskutek użycia niewłaściwego paliwa” 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Zgoda 
 
Pytanie nr 5 
Sekcja 4 pkt. 2.2.2 ASS Rozszerzony - prośba o zmianę zapisu – „Holowanie ubezpieczonego pojazdu w 
przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku lub awarii, a także wskutek użycia niewłaściwego 
paliwa” 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 6 
Sekcja 4 pkt. 2.2.7 ASS Rozszerzony - prośba o wykreślenie zapisu  
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Zgoda  
 
Pytanie  nr 7 
Sekcja 4 pkt. 2.2.9 ASS Rozszerzony - prośba o wykreślenie zapisu  
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Zgoda 
 
Pytanie nr 8 
Sekcja 4 pkt. 4.4 - prośba o zmianę zapisu „W przypadku powstania szkody częściowej Ubezpieczyciel nie 
będzie potrącał amortyzacji części (nie dotyczy ogumienia, akumulatorów, elementów ciernych układu 
hamulcowego, elementów ciernych sprzęgła, elementów układu wydechowego i innych ulegających 
zużyciu w trakcie normalnej eksploatacji pojazdu) dla pojazdów eksploatowanych do 13 lat” 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 9 
Sekcja 4 pkt. 4.5 - prośba o zmianę zapisu „Ubezpieczyciel nie będzie stosował franszyzy redukcyjnej ani 
udziału własnego w szkodzie. Franszyza integralna – 500,00 zł.” 



Odpowiedź na pytanie nr 9 
Brak zgody. Franszyza integralna, zgodnie z SIWZ 300 zł 
 
Pytanie nr 10 
Sekcja 4 pkt. 5.1.1 - prośba o wykreślenie zapisu 
Odpowiedź na pytanie nr 40 
Brak zgody 
 
 
Pytanie nr 11 
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej do klauzuli KZ008 – Ubezpieczenie ryzyka 
terroryzmu w wysokości 10% min. 5.000 PLN 
Odpowiedź na pytanie nr 11 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 12 
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej do klauzuli K011Z – klauzula włączająca ryzyko 
kradzieży zwykłej w wysokości 10% min. 1.000 PLN 
Odpowiedź na pytanie nr 12 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 13 
W doniesieniu do ubezpieczenia środków obrotowych ubezpieczonych w systemie sum zmiennych 
proszę o potwierdzenie ze składka zaliczkowa zostanie rozliczona po każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia zgodnie z OWU wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 13 
Składka zaliczkowa zostanie rozliczona po każdym rocznym okresie ubezpieczenia, w oparciu o średnie 
stany miesięczne lub kwartalne, zgodnie z OWU Wykonawcy, wg stawki, określonej w polisie. 

 
Pytanie nr 14 
w związku z rozbieżnościami w SIWZ, prośba o potwierdzenie czy maksymalna wartość mienia 
przewożonego jednym środkiem transportu ma wynosić 3.000.000 zł czy 2.000.000 zł, 
Odpowiedź na pytanie nr 14 
Potwierdzamy maksymalną wartość transportu na poziomie 2 000 000 zł 
 
Pytanie nr 15 
Str. 16 SIWZ, pkt. 19.1.2 – czy powinna być tu  suma składek za 24 m-ce czy za 36-m-cy, 
Odpowiedź na pytanie nr 15 
36 miesięcy 

 
Pytanie nr 16 
Wnioskujemy o zmianę treści pkt. 6.4 na str. 43 na następującą: 

„W przypadku, gdy limit przyjęty dla obowiązującej umowy okaże się w jednostkowych 
przypadkach niewystarczający, Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość jego podwyższenia, pod 
warunkiem zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego oraz uzyskania przez Zamawiającego 
akceptacji ze strony Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem transportu ze zwiększoną sumą 
ubezpieczenia, za dodatkową składką uzgodnioną między Stronami.”  

Odpowiedź na pytanie nr 16 
Zgoda 

 
 
 



Pytanie nr 17 
Str. 44 SIWZ pkt. 8.1.1. - wnioskujemy o zmianę treści pkt. 6.4 na str. 43 na następującą: 

„Pod warunkiem braku wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw szkodowych na 
umowie ubezpieczenia, której dotyczy rozpatrywana składka, w przypadku, gdy po dokonaniu 
rozliczenia okaże się, że opłacona składka przewyższyła składkę należną:  
a) po pierwszym i drugim roku ubezpieczenia kwota ta zostanie zaliczona w poczet składki na 
kolejny rok ochrony ubezpieczeniowej;  

b) po trzecim roku ubezpieczenia, składka zostanie zwrócona na konto Ubezpieczającego, 
wskazane w umowie o wykonanie zamówienia publicznego. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 17 
Zgoda na modyfikację zapisu: 

„Pod warunkiem, że wypłacone szkody oraz założone rezerwy szkodowe na umowie której 
dotyczyły rozpatrywana składka nie przekroczyły 50% wysokości składkie z tego ryzyka, w 
przypadku, gdy po dokonaniu rozliczenia okaże się, że opłacona składka przewyższyła składkę 
należną:  
a) po pierwszym i drugim roku ubezpieczenia kwota ta zostanie zaliczona w poczet składki na 
kolejny rok ochrony ubezpieczeniowej;  

b) po trzecim roku ubezpieczenia, składka zostanie zwrócona na konto Ubezpieczającego, 
wskazane w umowie o wykonanie zamówienia publicznego 
 

Pytanie nr 18 
Wnioskujemy  o potwierdzenie, czy Zamawiający miał polisę cargo przez ostatnie 3 lata i czy z polisy 
cargo przez ostatnie 3 lata nie odnotowano szkód ( wypłat, rezerw, roszczeń). Wnioskujemy 
przedstawienie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia cargo za ostatnie 3 lata, wydanych przez 
poprzednich ubezpieczycieli. 
Odpowiedź na pytanie nr 18 
Zamawiający posiadał ubezpieczenie Cargo przez ostatnie 3 lata i również we wcześniejszych okresach 
ubezpieczenia – z informacji uzyskanej w od dotychczasowego Ubezpieczyciela – nie odnotowano 
żadnych zdarzeń w tym zakresie. Stosowne potwierdzenie przekażemy pocztą elektroniczną. 
 

 
Pytanie nr 19 
3.1.2.3. Szkody w pojazdach pracowników – czy zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia zapisu 
„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w pojazdach pracowników lub innych osób, za które 
Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, z wyłączeniem ryzyka utraty pojazdów oraz szkód w rzeczach 
pozostawionych w pojazdach” 
Odpowiedź na pytanie nr 19 
Zgoda 
 
 
Pytanie nr 20 
3.1.2.5. Szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 
ubezpieczonego – czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia podlimitu w wysokości 
1.500.000 PLN dla ryzyka rozmrożenia / niedotrzymania właściwej temperatury;  
Odpowiedź na pytanie nr 20 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 21 
Pkt 7. Franszyza i udział własny   

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej ogólnej w wysokości 200 PLN 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość franszyzy redukcyjnej dla szkód: 



- w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego 
- w środowisku naturalnym oraz  
- dla czystych strat finansowych  
w wysokości 10% wartości szkody min.  1.000 PLN  

Odpowiedź na pytanie nr 21 
Brak zgody 
 
Pytanie nr 22 
Pkt 10. Klauzule dodatkowe - OBLIGATORYJNE 

Wnosimy aby klauzula KD005 – Klauzula warunków i taryf  nie miała zastosowania do 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

Odpowiedź na pytanie nr 22 
Zgoda  
 
 
Pytania Oferenta nr 4 z dnia 24.09.2020 r.  
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały zapisy owu 
wykonującego zamówienie a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.  
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Potwierdzamy 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. Man-
made movements jest wyłączone z zakresu. 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Potwierdzmy 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o wykaz budynków nieużytkowanych zawierający następujące informacje: 

a) wartość 
b) rok budowy 
c) stan techniczny 
d) zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe 

 
Odpowiedź na pytanie nr 3  
Budynki w lokalizacja Zduńska Wola, ul.Mickiewicza 60 wybudowane latach 70-tych ubiegłego wieku na 
które składają się: 
- magazyn o powierzchni całkowitej zabudowy 241 m2 o fundamentach żwirobetonowych, konstrukcji 
tradycyjnej, murowany, obustronnie otynkowany, posadzki betonowe, stolarka okienna i drzwiowa 
typowa. Dach pokryty papą, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 
- wiata magazynowa o powierzchni całkowitej 152m2 o konstrukcji metalowej, fundamenty 
zwirobetonowe, posadzka betonowa, ściany pokryte blachą stalową – falistą. Dach pokryty płytami 
eternitowymi 
- ogrodzenie z siatki i części betonowych, brama stalowa z dwóch skrzydeł 
Stan techniczny obiektów słaby. Brak dokumentacji technicznej w/w obiektów oraz książek 
budowlanych. Brak mediów. Zabezpieczenia ogrodzenie terenu.    
  
Pytanie nr 4 
Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje  
Odpowiedź na pytanie nr 4 



W/w budynki nie posiadają przyłacza energii elektrycznej, instalacji wodno kanalizacyjnej oraz przyłacza 
cieplnego. Budynki nie posiadają dokumentacji technicznej. 
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o informację od kiedy budynki są nieuzżytkowane 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Od momenty przekazania na stan CBRS-P przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi 
w dniu 08.06.2004 r.  
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o informację jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Tereny przemysłowe 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o informację czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Jeśli takowe istnieją 
prosimy o wyłączenie ich z ochrony. 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Na chwilę obecną brak takich obiektów  

 
Pytanie nr 8 
Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z 
eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość? 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Nie ma takich budynków/budowli 
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o podanie dokładnej przyczyny szkody z dnia 28.07.2017 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Przepięcie ekektryczne na skutek burzy. 

 
 
 

Z poważaniem, 
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