
 

PZP.271.5.2022                                     Warszawa, 02 marca 2022 r. 

 

  

                                                       WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn. „Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Historii Żydów 

Polskich POLIN w podziale na cztery  części”  Zamawiający,  Muzeum Historii Żydów Polskich 

POLIN, działając zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych, przekazuje poniżej treść wniosku wraz z wyjaśnieniami. 

 

PYTANIA NR 3 

 

Pytanie 1:  

Proszę o potwierdzenie możliwości wprowadzenia do umowy ubezpieczenia klauzul o 

treści wykonawcy w ryzykach majątkowych  i cargo: 

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: Zamawiający wskazuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ 

zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w 



ryzykach majątkowych i cargo klauzuli cyber w brzmieniu wykonawcy, któremu zostanie 

udzielone zamówienie bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego OWU i 

klauzulach dodatkowych. 

 

Pytanie 2:  

Proszę o potwierdzenie możliwości wprowadzenia do umowy ubezpieczenia klauzul o 

treści wykonawcy w ryzykach majątkowych  i cargo 

Klauzula sankcji 

Zakład Ubezpieczeń nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim 

ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Zakład Ubezpieczeń na konsekwencje związane 

z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub 

sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów 

Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje 

międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ 

zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w 

ryzykach majątkowych i cargo klauzuli sankcji w brzmieniu wykonawcy, któremu zostanie 

udzielone zamówienie bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego OWU i 

klauzulach dodatkowych. 

 

Pytanie 3:  

Proszę o potwierdzenie możliwości wprowadzenia do umowy ubezpieczenia klauzul o treści 

wykonawcy w ryzykach majątkowych  i cargo. 

Klauzula chorób zakaźnych 

- Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje 

szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub 

pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną. 

- Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się 

w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, 

monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub 



dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i 

dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej. 

- Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, 

która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z 

jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym: 

a. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, 

bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, 

uznawanych za żywy lub martwy, 

b. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest 

między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z 

płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub 

przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy 

organizmami 

c. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek 

lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu 

człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, 

pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości 

zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego 

niniejszym ubezpieczeniem. 

- Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony 

ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, 

wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ 

zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w 

ryzykach majątkowych i cargo klauzuli chorób zakaźnych w brzmieniu wykonawcy, 

któremu zostanie udzielone zamówienie bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje 

się w jego OWU i klauzulach dodatkowych. 

 

Pytanie 4:  

Proszę o potwierdzenie możliwości wprowadzenia do umowy ubezpieczenia klauzul o treści 

wykonawcy w ryzku OC. 



Klauzula sankcji 

Zakład Ubezpieczeń nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim 

ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Zakład Ubezpieczeń na konsekwencje związane 

z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub 

sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów 

Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje 

międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ 

zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w 

ryzyku OC  klauzuli sankcji w brzmieniu wykonawcy, któremu zostanie udzielone 

zamówienie bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego OWU i klauzulach 

dodatkowych. 

 

 

Pytanie 5:  

Proszę o potwierdzenie możliwości wprowadzenia do umowy ubezpieczenia klauzul o treści 

wykonawcy w ryzku OC. 

Klauzula wyłączająca ryzyko COVID-19 / ryzyko pandemii 

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje 

odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek 

inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą 

lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym): 

• koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian; 

• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ 

władzy publicznej 

 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ 

zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w 

ryzyku OC klauzuli wyłączającej ryzyko Covid-19/pandemii w brzmieniu wykonawcy, 

któremu zostanie udzielone zamówienie bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje 

się w jego OWU i klauzulach dodatkowych. 



 

Pytanie 6:  

Załącznik nr 1 do SWZ ,ELEMENT I - UBEZPIECZENIE MIENIA :  Proszę o zmianę w  miejscu 

ubezpieczenia  

Z:  ”Teren Europy – dla wystaw plenerowych”  

Na:  Teren Rzeczpospolitej Polskiej – dla wystaw plenerowych 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wprowadzenie powyższej zmiany ograniczając zakres 

terytorialny dla wystaw plenerowych na Teren Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Pytanie 7:  

Załącznik nr 1 do SWZ, ELEMENT I - UBEZPIECZENIE MIENIA  Proszę o zmianę: 

Z: * Dla sieci obowiązuje limit odległości do 1.000 m, pod warunkiem, że sieci te 

pozostają w posiadaniu Ubezpieczonego 

Na: *Dla sieci obowiązuje limit odległości do 500 m, pod warunkiem, że sieci te 

pozostają w posiadaniu Ubezpieczonego 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza wprowadzenie powyższej zmiany ograniczając 

odległość do 500 m, pod warunkiem, że sieci te pozostają w posiadaniu Ubezpieczonego. 

 

Proszę o zmianę / doprecyzowanie w zakresie obowiązywania limitów określonych w 

klauzulach dodatkowych :  

Pytanie 8:  

Proszę o zmianę na: Limity określone w klauzulach dodatkowych obowiązują  w ramach 

sumy ubezpieczenia chyba, że z treści klauzuli wynika inaczej. 

Odpowiedź:  Zamawiający doprecyzowuje, że limity określone w klauzulach dodatkowych 

obowiązują  w ramach sumy ubezpieczenia chyba, że z treści klauzuli wynika inaczej. 

 

Pytanie 9:  

Proszę o potwierdzenie iż limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia określone w 

systemie pierwszego ryzyka konsumują się o wypłacone odszkodowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 



Pytanie 10:  

Proszę o potwierdzenie iż  zakres ubezpieczenia mienia nie obejmuje zbiorów muzealnych i 

mienia o charakterze zabytkowym. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 11:  

Proszę o potwierdzenie iż intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową 

mienia od  ryzyka  zapadania się i osuwania ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo górnicze i geologiczne oraz spowodowanych 

działalnością człowieka;  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 12:  

W związku z obligatoryjny zakresem ubezpieczenia mienia od „powodzi (w tym także w 

odniesieniu do mienia znajdującego się na terenie, gdzie występowała powódź lub na 

obszarach bezpośrednio zagrożonych powodzią)” 

Proszę o informacje czy (i które)  lokalizacje w których znajduje się mienie zgłoszone do 

ubezpieczenia było zagrożone ryzykiem powodzi w ciągu ostatnich 50 lat. Proszę o ich 

wskazanie.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że użytkuje nieruchomość od 2013 r (rok oddania 

budynku do użytkowania), w okresie użytkowania nie były zgłaszane zdarzenia 

powodujące ryzyko powodzi. 

 

Pytanie 13:  

Proszę o obniżenie podlimitu dla ryzyka awarii, uszkodzeń wewnętrznych oraz niefachowej 

obsługi maszyn i urządzeń proszę o zmianę 

Z: 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznych okresach polisowych. 

Na : 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznych okresach polisowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany 

 

Pytanie 14:  



W ubezpieczeniu mienia proszę o wprowadzenie limitu dla ryzyka błąd ludzki, wady 

produkcyjne i materiałowe w wysokości  200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznych okresach polisowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany 

 

Pytanie 15:  

W ubezpieczeniu mienia  Kl. niewłaściwej obsługi  proszę o  wprowadzenie limitu 200.000,00 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznych okresach polisowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany 

 

 

 

Pytanie 16:  

Klauzula przeoczenia – proszę o obniżenie limitu z 5 mln zł do 1 mln zł 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany 

 

Pytanie 17:  

Klauzula uderzenia pojazdu własnego – proszę o wprowadzenie limitu 500.000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia w rocznych okresach polisowych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wprowadzenie powyższej zmiany dokonując 

wprowadzenie limitu 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznych okresach 

polisowych dla klauzuli uderzenia pojazdu własnego. 

 

Pytanie 18:  

Klauzula nieczynnych lokalizacji - wprowadzenie limitu 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznych okresach polisowych. 

Jednocześnie proszę o informacje pustostany jeśli tak: 

• Czy są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób? 

• Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP? 

• Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?  



• Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania? 

• Czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?  

• Od kiedy klient jest w posiadaniu  budynku nieużytkowanego? 

• Od kiedy budynki są nieużytkowane? 

• Jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych? 

• Co klient zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi ? Czy jest określony jakiś 

cel? 

• Czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

Zamawiający informuje, iż na chwile obecną nie posiada pustostanów. 

 

Pytanie 19:  

Proszę o zmianę limitu Klauzuli automatycznego pokrycia mienia nabytego w okresie 

związanymi z pracami nad SWZ na : 10% su nie więcej niż 10 mln zł 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany 

 

Pytanie 20:  

Proszę o zmianę limitu Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po 

szkodzie: 20% wartości szkody ponad sumę ubezpieczenia dla danej kategorii mienia nie 

więcej niż 5.000.000,00 PLN  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany 

 

Pytanie 21:  

Klauzula Prewencyjna proszę o zmianę limitu na 20% wartości szkody ponad sumę 

ubezpieczenia dla danej kategorii mienia nie więcej niż 5.000.000 PLN. Limit jest wspólny z 

klauzulą usunięcia pozostałości po szkodzie 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany 

oraz: 

Pytanie 22:  

W zakresie PD/BI/EEI proszę o zgodę na dodanie klauzuli: 



Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej) 

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia 

stanowiącego przedmiot ubezpieczenia  i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę 

zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego 

niniejszą umową ubezpieczenia. 

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych 

nie związanych z  fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot 

ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się 

jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek 

choroby zakaźnej. 

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za 

pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny 

organizm, przy czym: 

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub 

inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, 

2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi 

przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z 

jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub 

gazami, lub pomiędzy organizmami 

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać 

ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub 

stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia 

możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym 

ubezpieczeniem. 

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu 

ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ 

zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie 

klauzuli w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie bez względu na 

fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego OWU i klauzulach dodatkowych. 

 



Pytanie 23:  

W ryzku OC:  

500.000 PLN dla odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z naruszenia dóbr 

osobistych innych niż życie i zdrowie. – proszę o zmniejszenie limitu do 100.000,00 zł 

 

Odpowiedź: Zamawiając potwierdza wprowadzenie powyższej zmiany 

 

Pytanie 24:  

W ryzyku OC proszę o wyłączenie  odpowiedzialności  lub wprowadzenie limitu:  

9)związane z przeniesieniem wszelkich chorób zakaźnych – limit np. 1 mln zł, zakażeń oraz 

zatruć pokarmowych (w tym: m.in. wirusa HIV i WZW – wyłączenie lub limit np. 100 tys zł), 

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty zapisu wprowadzając limit dla szkód 

związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w rocznych okresach polisowych z 

podlimitem dla szkód z tytułu HIV i WZW w wysokości 100.000 PLN PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w rocznych okresach polisowych. 

 

Pytanie 25:  

W ryzyku OC proszę o wyłączenie  odpowiedzialności  lub wprowadzenie limitu:  

7)spowodowane wskutek uchybień natury organizacyjnej, administracyjnej, porządkowej 

oraz odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa w związku z prowadzoną działalnością 

(w tym w odniesieniu do szkód spowodowanych przez akty terroryzmu oraz wskutek 

zamieszek i niepokojów społecznych, jeśli Ubezpieczonemu można będzie przypisać 

odpowiedzialność za zastosowanie niewystarczających środków bezpieczeństwa) 

Proszę o wykreślenie lub wprowadzenie limitu  500.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznych okresach polisowych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany 

 

Pytanie 26:  

W ryzku cargo proszę o wykreślenie przesyłek kurierskich. 



 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia przesyłek kurierskich. 
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