Piaseczno, dnia 5 maja 2011 r.

SĄD Rejonowy w Piasecznie
ul. Kościuszki 14
05-500 Piaseczno

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr ZP/FIN/08/11
Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania nr ZP/FIN/08/11 o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na ubezpieczenie
majątkowe Sądu Rejonowego w Piasecznie, uprzejmie informuje, iż w ramach niniejszego postępowania na
postawie udzielonego pełnomocnictwa brokerskiego postępowanie prowadzone jest przy udziale ALLco Broker
Jolanta Kowalczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Warszawska 12, nr telefonu 22 659 58 90, fax 22 651 90 44, email: jkowalczyk@allco.pl.
Zamawiający informuje, że w dniach 29 kwietnia do 5 maja 2011 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela się następujących wyjaśnień:
Pytanie:
W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątkowe Sądu Rejonowego w
Piasecznie ZP/FIN/08/11 zwracamy się z uprzejmą prośbą o:
1. wprowadzenie udziału własnego dla klauzuli osuszania i odgrzybiania akt sądowych w wysokości 10%
wartości szkody.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza udział własny dla Klauzuli osuszania i odgrzybiania akt sądowych w wys. 5% wartości
odszkodowania.
Pytanie:
2. Limit odpowiedzialności dla ryzyka powodzi, zalania wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych
500.000,00 zł.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi, zalania wskutek
nadmiernych opadów atmosferycznych w wysokości 500.000 zł. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit
odpowiedzialności za ryzyko powodzi i zalania w wskutek opadów atmosferycznych w wysokości 700.000 zł.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że limit odpowiedzialności z niniejszego tytułu stanowi oddzielną sumę
ubezpieczenia i nie może być łączony z limitem określonym dla klauzuli osuszania i odgrzybiania akt sądowych.
Pytanie:
3. wprowadzenie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ochrona ubezpieczeniowa nie
obejmuje:
Dot. ogień i inne zdarzenia losowe
namiotów, kiosków drewnianych bez fundamentów, straganów, namiotów foliowych, szklarni,
inspektów, znajdującego się w nich mienia oraz upraw,
upraw roślinnych na pniu lub innych upraw, drzew, krzewów, zwierząt, ptaków, ryb,
pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji, chyba że stanowią fabrycznie nowe
środki obrotowe Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub mienie osób trzecich,
programów komputerowych i nośników danych, chyba że stanowią środki obrotowe Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego oraz wszelkich danych zapisanych w wersji elektronicznej
wynikające z faktu, że konstrukcja budynków nie odpowiada normom obowiązującym w budownictwie,
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela w
zakresie ubezpieczenia od ognia i in. zdarzeń losowych. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
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1) namiotów, kiosków drewnianych bez fundamentów, straganów, namiotów foliowych, szklarni,
inspektów, znajdującego się w nich mienia oraz upraw,
2) upraw roślinnych na pniu lub innych upraw, drzew, krzewów, zwierząt, ptaków, ryb,
3) programów komputerowych i nośników danych, chyba że stanowią środki obrotowe Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego oraz wszelkich danych zapisanych w wersji elektronicznej
4) pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji, chyba że stanowią fabrycznie nowe
środki obrotowe Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub mienie osób trzecich,
5) wynikające z faktu, że konstrukcja budynków nie odpowiada normom obowiązującym w budownictwie,
Pytanie:
Dot. kradzież z włamaniem i rabunek
kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu zaistniałej w bezpośrednim związku z wystąpieniem
zdarzenia losowego, objętego zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
bądź prowadzoną akcją gaśniczą lub ratowniczą
kart płatniczych
upraw roślinnych na pniu lub innych upraw, w tym w namiotach foliowych, szklarniach i inspektach,
drzew, krzewów, zwierząt, ptaków, ryb,
pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji, chyba że stanowią fabrycznie nowe
środki obrotowe Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub mienie osób trzecich
graffiti.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela w
zakresie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) kart płatniczych
2) upraw roślinnych na pniu lub innych upraw, w tym w namiotach foliowych, szklarniach i inspektach,
drzew, krzewów, zwierząt, ptaków, ryb,
3) pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji, chyba że stanowią fabrycznie nowe
środki obrotowe Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub mienie osób trzecich
4) graffiti.
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z odpowiedzialności zdarzeń szkodowych powstałych
wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu zaistniałej w bezpośrednim związku z
wystąpieniem zdarzenia losowego, objętego zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych, bądź prowadzoną akcją gaśniczą lub ratowniczą
Pytanie:
Dot. szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
1) winy umyślnej (umyślnego działania lub zaniechania) albo rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego chyba,
że wypłata odszkodowania odpowiada względom słuszności, winy umyślnej osoby, z którą Ubezpieczający
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
2) zajęcia, konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły na mocy aktu
prawnego, niezależnie od jego formy, wydanego przez prawomocne władze,
3) strajków i niepokojów społecznych,
4) działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, sabotażu a także aktów terroru,
5) działania promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na źródło jego
pochodzenia, a w szczególności pochodzącego z paliwa jądrowego lub jakichkolwiek odpadów
promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,
6) skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi albo
zanieczyszczeniami emitowanymi do otoczenia.
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) nie przekraczające 100 PLN – franszyza integralna,
2) powstałe podczas wymiany lub wymontowania ubezpieczonego przedmiotu w czasie prac konserwacyjnych
bądź naprawczych lub w czasie przewozu,
3) będące następstwem niewłaściwego działania lub wady urządzeń neonowych,
4) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy lub odpryśnięcia kawałków
powierzchni ubezpieczonych przedmiotów,
5) wynikłe ze złego montażu i niewłaściwej technologii wykonania.
3. Ubezpieczeniem nie są objęte następujące przedmioty:
1) szklane i kamienne wykładziny podłogowe,
2) szyby, przedmioty szklane i płyty kamienne w stanie uszkodzonym,
3) szyby w pojazdach i środkach transportowych,
4) szkła stanowiące sprzęt urządzeń technicznych i różnego rodzaju instalacji,
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5) szyby, przedmioty szklane i płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem lub zainstalowaniem w
miejscu przeznaczenia,
6) szkło artystyczne,
7) szyby w szklarniach i inspektach
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela w
zakresie ubezpieczenia szyb i elementów szklanych.
1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) winy umyślnej (umyślnego działania lub zaniechania) albo rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego
chyba, że wypłata odszkodowania odpowiada względom słuszności, winy umyślnej osoby, z którą
Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
2) zajęcia, konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły na mocy aktu
prawnego, niezależnie od jego formy, wydanego przez prawomocne władze,
3) działań wojennych, stanu wojennego, sabotażu
4) działania promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na źródło jego
pochodzenia, a w szczególności pochodzącego z paliwa jądrowego lub jakichkolwiek odpadów
promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,
5) skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi albo
zanieczyszczeniami emitowanymi do otoczenia.
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) nie przekraczające 100 PLN – franszyza integralna,
2) powstałe podczas wymiany lub wymontowania ubezpieczonego przedmiotu w czasie prac
konserwacyjnych bądź naprawczych lub w czasie przewozu,
3) będące następstwem niewłaściwego działania lub wady urządzeń neonowych,
4) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy lub odpryśnięcia
kawałków powierzchni ubezpieczonych przedmiotów,
5) wynikłe ze złego montażu i niewłaściwej technologii wykonania.
3. Ubezpieczeniem nie są objęte następujące przedmioty:
1) szyby, przedmioty szklane i płyty kamienne w stanie uszkodzonym,
2) szyby w pojazdach i środkach transportowych,
3) szyby, przedmioty szklane i płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem lub
zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
4) szkło artystyczne,
5) szyby w szklarniach i inspektach
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ubezpieczenia szyb i elementów szklanych ochrony
ubezpieczeniowej dla szkód powstałych w wyniku strajków, rozruchów, zamieszek społecznych oraz aktów
terrorów. Zamawiający wprowadza limity odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku aktów terroru oraz
strajków, rozruchów i zamieszek społecznych w wysokości 5.000 zł na jedno i 10.000 zł na wszystkie zdarzenia.
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony szklanych i kamiennych wykładzin podłogowych oraz
szkła stanowiącego sprzęt urządzeń technicznych i różnego rodzaju instalacji.
Pytanie:
Dot. sprzętu elektronicznego
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
1) winy umyślnej (umyślnego działania lub zaniechania) albo rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego, chyba, że wypłata odszkodowania odpowiada względom słuszności, winy umyślnej osoby, z
którą Ubezpieczający/ Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
2) zajęcia, konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły na mocy aktu
prawnego, niezależnie od jego formy, wydanego przez prawomocne władze,
3) strajków i niepokojów społecznych,
4) działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, sabotażu, a także aktów terroru,
5) działania promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego bez względu na źródło jego
pochodzenia, a szczególności pochodzące z paliwa jądrowego lub jakichkolwiek odpadów promieniotwórczych
powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,
6) skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi albo
zanieczyszczeniami emitowanymi do otoczenia.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
2) polegające na utracie w wyniku przywłaszczenia, sprzeniewierzenia, zaginięcia,
3) polegające na utracie, zniszczeniu gotówki przechowywanej w ubezpieczonych urządzeniach elektronicznych
np. bankomatach,
4) powstałe wskutek prowadzonych robót budowlanych,
5) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które na podstawie obowiązujących przepisów jest odpowiedzialny
producent, sprzedawca, dostawca, serwisant,
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6) powstałe w wyniku wadliwej eksploatacji mienia będącego w posiadaniu Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
zlokalizowanego w miejscu ubezpieczenia, niezależnie od tego czy mienie to było przedmiotem ubezpieczenia,
polegającej przede wszystkim na:
a) nieprzestrzeganiu przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
b) regulaminów, instrukcji przeciwpożarowych,
c) zaleceń producenta, których obowiązek wydania wynika z przepisów prawa,
7) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia się) wskutek eksploatacji oraz objęte lub podlegające
objęciu umową o konserwacji lub naprawach, powstałe w czasie takich napraw lub prób, z wyjątkiem prób
dokonywanych w związku z określonymi badaniami eksploatacyjnymi,
8) będące wszelkiego rodzaju stratami pośrednimi, w tym finansowymi (np. utrata zysku, dochodów itp.),
9) spowodowane defektami istniejącymi w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający
lub jego reprezentanci wiedzieli lub przy zachowaniu należytej staranności mogli się dowiedzieć – niezależnie
od tego, czy Ubezpieczyciel został o nich powiadomiony,
10) będące uszkodzeniami wewnętrznymi podzespołów elektronicznych, będących częściami składowymi
ubezpieczonego przedmiotu. Są to takie uszkodzenia elementu wymiennego lub ubezpieczonego przedmiotu
jako całości, w przypadku których nie da się przedstawić żadnego dowodu na ich spowodowanie przez
przyczynę zewnętrzną. Jednak szkoda materialna pośrednia w ubezpieczonym przedmiocie, wynikła z takiego
uszkodzenia wewnętrznego, jest objęta ubezpieczeniem,
11) będące uszkodzeniami estetycznymi, np. rysy na powierzchniach malowanych lub polerowanych, o ile
szkody takie nie są skutkiem zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
12) będące stratami lub uszkodzeniami bezpośrednio spowodowanymi brakiem dostawy lub przerwaniem
dostawy gazu, wody lub elektryczności,
13) będące jakimikolwiek stratami lub zobowiązaniami następczymi.
3. Koszty wyłączone z zakresu ubezpieczenia:
1) dodatkowe koszty poniesione na modyfikacje lub ulepszenia dokonane
w ubezpieczonym przedmiocie przy okazji usuwania szkody objętej ubezpieczeniem na mocy niniejszych
warunków,
2) koszty, które byłyby ponoszone również wtedy, gdyby szkoda nie wystąpiła (związane np. z konserwacją
ubezpieczonego sprzętu),
3) wszelkie koszty poniesione w celu usunięcia funkcjonalnych wad lub usterek, chyba że usterki takie powstały
w wyniku zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,
4) koszty poniesione w celu usunięcia skutków działania wirusów komputerowych lub działalności hacker’ów.
Przedmioty wyłączone z zakresu ubezpieczenia:
1) części i materiały, które zgodnie z instrukcją techniczną urządzenia i zaleceniami producenta ze względu na
specyficzne przeznaczenie i warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w
ramach konserwacji, takie jak: materiały pomocnicze, wymienne narzędzia, wymienne nośniki danych, taśmy,
paski, głowice drukarek,
źródła światła, bezpieczniki, uszczelki, pasy, elementy ze szkła lub ceramiki, sita, tkaniny oraz materiały
eksploatacyjne (np. tusz, chemikalia, paliwa, oleje itp.),
2) lampy (np. lampy rentgenowskie, laserowe i elektronowe), hermetyczne napędy dyskowe i pośrednie nośniki
obrazu (np. bębny selenowe)
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela w
zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) winy umyślnej (umyślnego działania lub zaniechania) albo rażącego niedbalstwa
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, chyba, że wypłata odszkodowania odpowiada względom
słuszności, winy umyślnej osoby, z którą Ubezpieczający/ Ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym,
2) zajęcia, konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły na mocy
aktu prawnego, niezależnie od jego formy, wydanego przez prawomocne władze,
3) działań wojennych, stanu wojennego, sabotażu,
4) działania promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego bez względu na źródło jego
pochodzenia, a szczególności pochodzące z paliwa jądrowego lub jakichkolwiek odpadów
promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,
5) skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi
albo zanieczyszczeniami emitowanymi do otoczenia.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) polegające na utracie w wyniku przywłaszczenia, sprzeniewierzenia, zaginięcia,
2) polegające na utracie, zniszczeniu gotówki przechowywanej w ubezpieczonych urządzeniach
elektronicznych np. bankomatach,
3) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które na podstawie obowiązujących przepisów jest
odpowiedzialny producent, sprzedawca, dostawca, serwisant,
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4) powstałe w wyniku wadliwej eksploatacji mienia będącego w posiadaniu Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego zlokalizowanego w miejscu ubezpieczenia, niezależnie od tego czy mienie to
było przedmiotem ubezpieczenia, polegającej na:
a. nieprzestrzeganiu przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
b. regulaminów, instrukcji przeciwpożarowych,
c. zaleceń producenta, których obowiązek wydania wynika z przepisów prawa,
5) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia się) wskutek eksploatacji oraz objęte lub
podlegające objęciu umową o konserwacji lub naprawach, powstałe w czasie takich napraw lub
prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z określonymi badaniami eksploatacyjnymi,
6) będące wszelkiego rodzaju stratami pośrednimi, w tym finansowymi (np. utrata zysku, dochodów
itp.),
7) spowodowane defektami istniejącymi w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, o których
Ubezpieczający lub jego reprezentanci wiedzieli lub przy zachowaniu należytej staranności mogli
się dowiedzieć – niezależnie od tego, czy Ubezpieczyciel został o nich powiadomiony,
8) będące uszkodzeniami estetycznymi, np. rysy na powierzchniach malowanych lub polerowanych,
o ile szkody takie nie są skutkiem zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
9) będące stratami lub uszkodzeniami bezpośrednio spowodowanymi brakiem dostawy lub
przerwaniem dostawy gazu lub wody.
10) będące stratami lub zobowiązaniami następczymi.
3. Koszty wyłączone z zakresu ubezpieczenia:
1) dodatkowe koszty poniesione na modyfikacje lub ulepszenia dokonane w ubezpieczonym
przedmiocie przy okazji usuwania szkody objętej ubezpieczeniem na mocy niniejszych warunków,
2) koszty, które byłyby ponoszone również wtedy, gdyby szkoda nie wystąpiła (związane np. z
konserwacją ubezpieczonego sprzętu),
3) wszelkie koszty poniesione w celu usunięcia funkcjonalnych wad lub usterek, chyba że usterki
takie powstały w wyniku zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,
4) koszty poniesione w celu usunięcia skutków działania wirusów komputerowych lub działalności
hacker’ów.
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ubezpieczenia szyb i elementów szklanych ochrony
ubezpieczeniowej dla szkód powstałych w wyniku strajków, rozruchów, zamieszek społecznych oraz aktów
terrorów, szkód powstałych w trakcie robót budowlanych oraz stratami lub uszkodzeniami bezpośrednio
spowodowanymi brakiem dostawy elektryczności. Z ochrony ubezpieczeniowej nie zostają wyłączone części i
materiały, które zgodnie z instrukcją techniczną urządzenia i zaleceniami producenta ze względu na
specyficzne przeznaczenie i warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w
ramach konserwacji, takie jak: materiały pomocnicze, wymienne narzędzia, wymienne nośniki danych, taśmy,
paski, głowice drukarek, źródła światła, bezpieczniki, uszczelki, pasy, elementy ze szkła lub ceramiki, sita,
tkaniny oraz materiały eksploatacyjne (np. tusz, chemikalia, paliwa, oleje itp.) oraz lampy (np. lampy
rentgenowskie, laserowe i elektronowe), hermetyczne napędy dyskowe i pośrednie nośniki obrazu (np. bębny
selenowe).
Jednocześnie Zamawiający wprowadza limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego:
1. Klauzula ubezpieczenia aktów terroru
Limit odpowiedzialności: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
2. Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych
Limit odpowiedzialności: 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Pytanie:
Dot. OC
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) wyrządzone umyślnie (w razie wątpliwości na równi z umyślnym działaniem należy traktować świadomość
istnienia wady lub szkodliwości wytworzonych lub wprowadzonych do obrotu produktów albo wykonanych
czynności, usług lub prac),
2) wyrządzone przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego osobom bliskim, wspólnikom, osobom bliskim
wspólników lub Osobom objętym ubezpieczeniem lub z którymi Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pozostaje
we wspólnym gospodarstwie domowym,
3) wyrządzone spółkom powiązanym kapitałowo z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym w tym spółkom, w których
Ubezpieczający/ Ubezpieczony będący osobą fizyczną (lub osoby mu bliskie) jest udziałowcem lub
akcjonariuszem,
4) powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
bieżących napraw, przeglądów lub konserwacji, w szczególności: instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych, do których był zobowiązany w myśl obowiązujących
przepisów lub podpisanej umowy,
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5) powstałe w ruchomościach wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w innym celu lub w
inny sposób niż to określono w umowie, powstałe wskutek jakiejkolwiek utraty rzeczy ruchomej, nie będącej
wynikiem jej uszkodzenia lub zniszczenia,
6) w związku z podnajęciem przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego rzeczy w całości lub części,
7) wynikające z normalnego zużycia rzeczy w czasie trwania umowy,
8) wynikające ze zmian w użytkowanych nieruchomościach, poczynionych wbrew ich przeznaczeniu lub
postanowieniom umownym, bądź w nieruchomościach wykorzystywanych w innym celu lub w inny sposób niż
to określono w umowie,
9) wyrządzone wskutek pozostawania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub osoby objęte
ubezpieczeniem, pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych środków
odurzających, z wyłączeniem przypadku zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,
10) wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, wykonywaniem czynności medycznych (w tym również operacji plastycznych), kosmetyki upiększającej oraz
prowadzeniem badań o charakterze medycznym (w tym wszelkich eksperymentów),
11) powstałe podczas działań wojennych, wojny domowej, rewolucji, stanu
wyjątkowego, strajków, rozruchów, buntu, zamieszek, lokautów, wandalizmu, aktów terroru i sabotażu,
12) za które Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek przyjęcia w umowie lub jednostronnej deklaracji odpowiedzialności cywilnej przekraczającej zakres wynikający z
przepisów prawa, jak również wskutek zmiany charakteru wiążącego go z kontrahentem zobowiązania, w
szczególności przez wprowadzenie zobowiązania rezultatu w miejsce starannego działania,
13) polegające na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych,
odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages) i kosztów poniesionych tytułem
odstąpienia od umowy, innych kar o charakterze pieniężnym (np. nawiązki), podatków publicznoprawnych lub
opłat manipulacyjnych. Zakres ochrony nie obejmuje również roszczeń o zwrot zadatków oraz kosztów
poniesionych na poczet wykonania umów i robót przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub osoby, za które
ponosi on odpowiedzialność oraz odsetek od tych kar lub grzywien,
14) których źródłem jest niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, w
tym nie wydanie lub wydanie wadliwego aktu prawnego, decyzji,
15) wynikłe z naruszenia dóbr osobistych (z wyjątkiem zdrowia, za szkody za które Ubezpieczyciel odpowiada
w ramach odpowiedzialności cywilnej za szkodę osobową), praw własności intelektualnej, praw autorskich,
patentów, znaków towarowych lub nazw fabrycznych, czy innych praw własności przemysłowej,
16) w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym, w programach komputerowych i danych informatycznych
oraz związane z tworzeniem, dostarczaniem lub wdrażaniem oprogramowania komputerowego, a także wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe zakłócające prace systemu komputerowego lub sieci
teleinformatycznej,
17) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie wartości pieniężnych,
dokumentów, akt, rękopisów, planów, zbiorów archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, jakichkolwiek
kolekcji, dzieł sztuki, antyków lub innych przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym,
18) wyrządzone przez stopniowe lub długotrwałe oddziaływanie: temperatury,
gazów, oparów, wilgoci, dymu, pyłu, sadzy, kurzu, hałasu, wibracji, ścieków, zagrzybienia lub pleśni; powstałe
wskutek zapadnięcia się terenu, osiadania gruntu, obsunięcia się ziemi, zalania przez wody stojące, płynące lub
powstałe wskutek systematycznego wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych,
19) wynikłe z działania wszelkich maszyn i urządzeń powodujących drgania i wibracje
20) powstałe wskutek przeniesienia chorób, w tym chorób zakaźnych, oraz powstałe wskutek choroby zwierząt
należących do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego/ Osób objętych ubezpieczeniem lub przez nich
sprzedawanych,
21) powstałe w trakcie przeprowadzanych treningów lub uprawiania sportu o charakterze wyczynowym,
22) powstałe w uprawach oraz w drzewostanie lasów, parków, rezerwatów oraz wyrządzone w związku z
polowaniami,
23) powstałe w związku z posiadaniem, korzystaniem z portów morskich, doków, platform wiertniczych, moli i
nabrzeży, stoczni, stoczni remontowych (w tym prace budowlane, remontowe i instalacyjne na statkach), złomowisk statków, a także w związku z nawigacją statków,
24) za które przysługuje odszkodowanie na podstawie przepisów prawa górniczego lub geologicznego,
25) związane bezpośrednio lub pośrednio z promieniowaniem wysokoenergetycznym, jonizującym, laserowym,
skażeniem radioaktywnym, a także wynikające z bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania pola magnetycznego lub elektromagnetycznego,
26) związane z projektowaniem, produkcją (elementów, części, zespołów), remontem, konserwacją,
eksploatacją oraz obsługą statków powietrznych, wodnych, kosmicznych oraz w związku z posiadaniem
aerodromów i lotnisk,
27) związane z projektowaniem, produkcją (elementów, części, zespołów) pojazdów mechanicznych,
28) powstałe bezpośrednio lub pośrednio w związku z wydobywaniem, przetwarzaniem, produkcją, dystrybucją,
przechowywaniem, transportem azbestu (w tym w związku z użyciem produktów zawierających azbest),
formaldehydu lub powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania/ używania wyrobów
tytoniowych oraz przez produkty lub substancje mogące powodować raka oraz pylicę,
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29) powstałe w związku ze składowaniem, wytwarzaniem, obróbką, użytkowaniem, wykorzystaniem,
przetwarzaniem, handlem lub transportem materiałów wybuchowych, amunicji lub fajerwerków,
30) wynikające z posiadania, obsługi, korzystania z kolei, tramwajów i kolejek linowych oraz wyciągów
krzesełkowych, a także polegające na uszkodzeniu wagonów w przedsiębiorstwach przeładunkowych,
spedycyjnych lub sztauerskich,
31) związane z posiadaniem i prowadzeniem kurortów narciarskich,
32) spowodowane przez przedsiębiorców zajmujących się wyłącznie złomowaniem i rozbiórką,
33) powstałe w związku z pracami podwodnymi, budową i utrzymaniem tam, podziemnymi pracami
kopalnianymi, eksploatacją kamienia, budowaniem, tuneli, wydobyciem węgla,
34) spowodowane wykonywaniem czynności pośrednictwa i doradztwa: prawnego, kredytowego, podatkowego,
ekonomicznego, finansowego, gospodarczego, inwestycyjnego, technicznego, informatycznego, w tym również
działalnością w zakresie gromadzenia i udzielania informacji o podmiotach gospodarczych i dłużnikach,
35) związane z produkcją, wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem ropy naftowej, benzyny lub gazów
oraz substancji toksycznych i odpadów toksycznych, w tym posiadaniem, utrzymywaniem lub prowadzeniem
składowisk odpadów,
36) wywołane przez genetycznie zmodyfikowany składnik GMO (organizmu zmodyfikowanego genetycznie) lub
jakiekolwiek białko pochodzące z tego składnika oraz powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego,
37) spowodowane lub wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zakaźnej encefalopatii gąbczastej (TSE), w tym
m.in. encefalopatii gąbczastej bydła (BSE) czy choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) albo wirusa HIV.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela w
zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
1) wyrządzone umyślnie (w razie wątpliwości na równi z umyślnym działaniem należy traktować
świadomość istnienia wady lub szkodliwości wytworzonych lub wprowadzonych do obrotu
produktów albo wykonanych czynności, usług lub prac),
2) wyrządzone przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego osobom bliskim, wspólnikom, osobom
bliskim wspólników lub Osobom objętym ubezpieczeniem lub z którymi Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
3) wyrządzone spółkom powiązanym kapitałowo z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym w tym
spółkom, w których Ubezpieczający/ Ubezpieczony będący osobą fizyczną (lub osoby mu bliskie)
jest udziałowcem lub akcjonariuszem,
4) powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego bieżących napraw, przeglądów lub konserwacji, w szczególności: instalacji i
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych, do
których był zobowiązany w myśl obowiązujących przepisów lub podpisanej umowy,
5) powstałe w ruchomościach wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w
innym celu lub w inny sposób niż to określono w umowie, powstałe wskutek jakiejkolwiek utraty
rzeczy ruchomej, nie będącej wynikiem jej uszkodzenia lub zniszczenia,
6) w związku z podnajęciem przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rzeczy w całości lub części,
7) wynikające z normalnego zużycia rzeczy w czasie trwania umowy,
8) wynikające ze zmian w użytkowanych nieruchomościach, poczynionych wbrew ich przeznaczeniu
lub postanowieniom umownym, bądź w nieruchomościach wykorzystywanych w innym celu lub w
inny sposób niż to określono w umowie,
9) wyrządzone wskutek pozostawania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub osoby objęte
ubezpieczeniem, pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych
środków odurzających, z wyłączeniem przypadku zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem
lekarza,
10) wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, wykonywaniem czynności
medycznych (w tym również operacji plastycznych), kosmetyki upiększającej oraz prowadzeniem
badań o charakterze medycznym (w tym wszelkich eksperymentów),
11) powstałe podczas działań wojennych, wojny domowej, rewolucji, stanu wyjątkowego, buntu,
lokautów, wandalizmu i sabotażu,
12) za które Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek przyjęcia w umowie lub
jednostronnej deklaracji odpowiedzialności cywilnej przekraczającej zakres wynikający z
przepisów prawa, jak również wskutek zmiany charakteru wiążącego go z kontrahentem
zobowiązania, w szczególności przez wprowadzenie zobowiązania rezultatu w miejsce starannego działania,
13) polegające na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien sądowych lub
administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages) i kosztów
poniesionych tytułem odstąpienia od umowy, innych kar o charakterze pieniężnym (np. nawiązki),
podatków publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych. Zakres ochrony nie obejmuje również
roszczeń o zwrot zadatków oraz kosztów poniesionych na poczet wykonania umów i robót przez
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność oraz
odsetek od tych kar lub grzywien,
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14) których źródłem jest niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy
publicznej, w tym nie wydanie lub wydanie wadliwego aktu prawnego, decyzji,
15) wynikłe z naruszenia dóbr osobistych (z wyjątkiem zdrowia, za szkody za które Ubezpieczyciel
odpowiada w ramach odpowiedzialności cywilnej za szkodę osobową), praw własności
intelektualnej, praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub nazw fabrycznych, czy innych
praw własności przemysłowej,
16) w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym, w programach komputerowych i danych
informatycznych oraz związane z tworzeniem, dostarczaniem lub wdrażaniem oprogramowania
komputerowego, a także wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe zakłócające
prace systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej,
17) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie wartości pieniężnych, dokumentów, akt,
rękopisów, planów, zbiorów archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, jakichkolwiek
kolekcji, dzieł sztuki, antyków lub innych przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym,
18) wyrządzone przez stopniowe lub długotrwałe oddziaływanie: temperatury, gazów, oparów, wilgoci,
dymu, pyłu, sadzy, kurzu, hałasu, wibracji, ścieków, zagrzybienia lub pleśni; powstałe wskutek
zapadnięcia się terenu, osiadania gruntu, obsunięcia się ziemi, zalania przez wody stojące,
płynące lub powstałe wskutek systematycznego wydostawania się wody lub innych cieczy z
instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub
klimatyzacyjnych,
19) wynikłe z działania wszelkich maszyn i urządzeń powodujących drgania i wibracje
20) powstałe wskutek przeniesienia chorób, w tym chorób zakaźnych, oraz powstałe wskutek choroby
zwierząt należących do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego/ Osób objętych ubezpieczeniem lub
przez nich sprzedawanych,
21) powstałe w trakcie przeprowadzanych treningów lub uprawiania sportu o charakterze
wyczynowym,
22) powstałe w uprawach oraz w drzewostanie lasów, parków, rezerwatów oraz wyrządzone w
związku z polowaniami,
23) powstałe w związku z posiadaniem, korzystaniem z portów morskich, doków, platform
wiertniczych, moli i nabrzeży, stoczni, stoczni remontowych (w tym prace budowlane, remontowe i
instalacyjne na statkach), złomowisk statków, a także w związku z nawigacją statków,
24) za które przysługuje odszkodowanie na podstawie przepisów prawa górniczego lub
geologicznego,
25) związane bezpośrednio lub pośrednio z promieniowaniem wysokoenergetycznym, jonizującym,
laserowym, skażeniem radioaktywnym, a także wynikające z bezpośredniego lub pośredniego
oddziaływania pola magnetycznego lub elektromagnetycznego,
26) związane z projektowaniem, produkcją (elementów, części, zespołów), remontem, konserwacją,
eksploatacją oraz obsługą statków powietrznych, wodnych, kosmicznych oraz w związku z
posiadaniem aerodromów i lotnisk,
27) związane z projektowaniem, produkcją (elementów, części, zespołów) pojazdów mechanicznych,
28) powstałe bezpośrednio lub pośrednio w związku z wydobywaniem, przetwarzaniem, produkcją,
dystrybucją, przechowywaniem, transportem azbestu (w tym w związku z użyciem produktów
zawierających azbest), formaldehydu lub powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego
oddziaływania/ używania wyrobów tytoniowych oraz przez produkty lub substancje mogące
powodować raka oraz pylicę,
29) powstałe w związku ze składowaniem, wytwarzaniem, obróbką, użytkowaniem, wykorzystaniem,
przetwarzaniem, handlem lub transportem materiałów wybuchowych, amunicji lub fajerwerków,
30) wynikające z posiadania, obsługi, korzystania z kolei, tramwajów i kolejek linowych oraz wyciągów
krzesełkowych, a także polegające na uszkodzeniu wagonów w przedsiębiorstwach
przeładunkowych, spedycyjnych lub sztauerskich,
31) związane z posiadaniem i prowadzeniem kurortów narciarskich,
32) spowodowane przez przedsiębiorców zajmujących się wyłącznie złomowaniem i rozbiórką,
33) powstałe w związku z pracami podwodnymi, budową i utrzymaniem tam, podziemnymi pracami
kopalnianymi, eksploatacją kamienia, budowaniem, tuneli, wydobyciem węgla,
34) spowodowane wykonywaniem czynności pośrednictwa i doradztwa: prawnego, kredytowego,
podatkowego, ekonomicznego, finansowego, gospodarczego, inwestycyjnego, technicznego,
informatycznego, w tym również działalnością w zakresie gromadzenia i udzielania informacji o
podmiotach gospodarczych i dłużnikach,
35) związane z produkcją, wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem ropy naftowej, benzyny lub
gazów oraz substancji toksycznych i odpadów toksycznych, w tym posiadaniem, utrzymywaniem
lub prowadzeniem składowisk odpadów,
36) wywołane przez genetycznie zmodyfikowany składnik GMO (organizmu zmodyfikowanego
genetycznie) lub jakiekolwiek białko pochodzące z tego składnika oraz powstałe w wyniku
uszkodzenia kodu genetycznego,
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37) spowodowane lub wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zakaźnej encefalopatii gąbczastej
(TSE), w tym m.in. encefalopatii gąbczastej bydła (BSE) czy choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD)
albo wirusa HIV.
Jednocześnie Zamawiający rozszerza zakres ochrony z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za
szkody powstałe w wyniku szkód powstałych wskutek aktów terroru, rozruchów i zamieszek społecznych
określonych w Klauzulach nr 2 i 8. Limit odpowiedzialności wynosi 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla
każdej z klauzul.
Wobec braku zaistnienia przesłanek o których mowa W art. 38 ust. 5 ustawy z dn. 29.ot.2oo4 r. Prawo
Zamówień publicznych (tekst jednolity: DzU z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), termin składania ofert
nie ulega zmianie.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków w zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków w zamówienia.
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