
   

  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /13                     Data: 10.12.2013 r.

Dotyczy: postępowania w trybie  przetargu nieograniczonego  poniżej  200 000 
euro na    ubezpieczenie  mienia i odpowiedzialności cywilnej „ Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. (Znak 
sprawy:  6154/2013

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z  
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 907,984 i 1047  )  do 
Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania:

1) Proszę o podanie treści klauzuli regresowej oraz treści klauzuli powiadomienia ubezpieczyciela o 
szkodzie.  Dodatkowo  proszę  sprecyzować  w  jakim  zakresie  klauzula  mienia  wyłączonego  z 
eksploatacji ma zastosowanie do ubezpieczeń komunikacyjnych.

2) Zadanie I
I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych- 

A) Warunki obligatoryjne- 

1) Zakres ubezpieczenia – proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 
3.000.000,00 zł dla ryzyk „sabotaż, strajki, akty terroru”

Dodatkowo prosimy o możliwość zastosowania poniższych klauzul dla ryzyk:

KLAUZULA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW, ZAMIESZEK  SPOŁECZNYCH
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia  i  innych  postanowień  umowy  ubezpieczenia,  ustala  się,  że  WYKONAWCA   udziela 
Ubezpieczonemu  lub  Ubezpieczającemu  ochrony  ubezpieczeniowej  za  szkody  w  mieniu  powstałe 
wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji  ratowniczej prowadzonej w 
związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek 
społecznych. 

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

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

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

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

zminimalizowania skutków takich czynności.
3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:
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1) wynikłe  z  całkowitego  lub  częściowego  zaprzestania  działalności,  opóźnień  lub 
zakłóceń działalności;

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

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

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

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

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

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

3. Limit  odpowiedzialności  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie  ubezpieczenia  wynosi: 
3.000.000,00 zł. Jako jedno zdarzenie należy traktować wszystkie szkody powstałe w nieprzerwanym 
okresie 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach 
niniejszej Klauzuli.

4. Franszyza redukcyjna:  5% wartości odszkodowania i nie mniej niż 1.000,00 zł

KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU
1. Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych  warunków 

ubezpieczenia  i  innych  postanowień  umowy  ubezpieczenia,  ustala  się,  że  do  zakresu  ochrony 
ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych 
objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, 
będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

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

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

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 3.000.000,00 zł
5. Franszyza redukcyjna :  5% wysokości odszkodowania,  nie mniej niż 1.000,00  zł.

2.Franszyza redukcyjna- proszę o wyprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł dla 
każdej szkody

III. Ubezpieczenie sprzętu medycznego (elektronicznego)
A) Warunki obligatoryjne- 1) Zakres ubezpieczenia – w odniesieniu do zapisu „szkody w 



nośnikach obrazu w urządzeniach fotokopiujących”  proszę o możliwość zastosowania klauzuli 
poniższej treści:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód 
odpowiedzialność WYKONAWCY rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń 
fotokopiujących.
Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:
- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku 

odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa 

będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do 

normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.
2.Franszyza redukcyjna- proszę o zmianę franszyzy redukcyjnej, proponujemy
-dla sprzętu przenośnego 10% wartości odszkodowania i nie mniej niż 1.000,00 zł
- dla pozostałego sprzętu 5% wartości odszkodowania i nie mniej niż 500,00 zł
Załącznik nr 2 Treść klauzul i warunków wymaganych (obligatoryjnych)
Zmianę treści klauzuli poprzez wykreślenie słów:

1.Klauzula  rażącego  niedbalstwa  -  Z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą, 
postanowień  umowy  ubezpieczenia  określonych  w  SIWZ  i  ogólnych  warunkach  ubezpieczenia  strony 
uzgodniły, że:
odpowiedzialność  ubezpieczyciela  obejmie  szkody  powstałe  wskutek  rażącego  niedbalstwa 
Ubezpieczającego oraz osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność
Proszę o wykreślenie poniższej klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych:
5.Klauzula  automatycznego  doubezpieczenia  -  Z  zachowaniem pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:
po zaistnieniu zdarzenia, na skutek którego do ubezpieczyciela zostaje skierowane roszczenie o wypłatę 
odszkodowania,  suma  ubezpieczenia  ulega  automatycznemu odnowieniu  bez  konieczności  pisemnego 
wniosku ze strony Ubezpieczającego. Limit ten jest automatycznie przywrócony pod warunkiem opłacenia 
składki  proporcjonalnie  do  okresu  udzielonej  ochrony  ubezpieczeniowej  na  pisemne  wezwanie 
ubezpieczyciela. Automatyczne doubezpieczenie dotyczy limitów na pierwsze ryzyko.
Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla poniższej klauzuli
8.Klauzula  miejsca  ubezpieczenia  –  Z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą, 
postanowień  umowy  ubezpieczenia  określonych  w  SIWZ  i  ogólnych  warunkach  ubezpieczenia  strony 
uzgodniły, że:
ochroną ubezpieczeniową będą objęte również wszelkie przyszłe lokalizacje, w których Ubezpieczający 
będzie prowadził swoją działalność, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu ubezpieczycielowi w terminie 30 
dni od daty uruchomienia danej lokalizacji. Limit odpowiedzialności 500.000,00 zł na jedną i 1.000.000,00 zł 
na wszystkie lokalizacje.
Proszę o zmianę treści klauzuli, proponujemy:
11.Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:
ubezpieczyciel  zwróci  ubezpieczającemu  konieczne  i  uzasadnione  koszty  usunięcia  pozostałości  po 
zniszczonym mieniu w granicach limitu 10% wartości szkody i nie więcej niż 1.000.000 PLN ponad sumę 
ubezpieczenia, na jedno i wszystkie zdarzenia.



Proszę o wykreślenie poniższej klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych:
15.Klauzula inwestycyjna - Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
ochroną ubezpieczeniową objęte są  wszystkie  szkody w rozpoczętych i  niezakończonych inwestycjach 
(montaż,  budowa nowych linii  technologicznych,  hal,  modernizacja istniejących obiektów itp.)  w trakcie 
wykonywania kontraktów, prac remontowych powstałe na skutek ryzyk:
ogień, wybuch, upadek statku powietrznego, piorun, huragan (parametr prędkości wiatru 17 m/s), powódź, 
zalanie, wydostawanie się wody i innych cieczy z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (w tym cofnięcie 
i  spiętrzenie  wody  wskutek  niedrożności  kanalizacji),  grad,  deszcz  nawalny,  osuwanie  się  ziemi, 
przewrócenie się drzew, masztów i innych obiektów na ubezpieczone mienie, zaleganie śniegu, lodu na 
ubezpieczonym mieniu, trzęsienie ziemi, lawina, dym, implozja, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie, 
huk ponaddźwiękowy, spływ wód po zboczach, przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, 
akcja ratownicza, działanie wody gruntowej, uszkodzenie chodników, rurociągów, innych budowli, pękanie i 
przecieki z kotłów, rurociągów.
Po dokonaniu odbioru końcowego wewnętrznego ubezpieczone inwestycje zostają automatycznie objęte 
ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
W odniesieniu do zapisów SIWZ dot. części OC ZADANIE II i III ZAMÓWIENIA:
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Proszę o podanie treści klauzuli regresowej i klauzuli powiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie.
Proszę o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych w odniesieniu do OC:
1/ klauzuli aktualności ochrony ubezpieczeniowej
2/ klauzuli automatycznego doubezpieczenia
3/ klauzuli proporcjonalnej płatności składki

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy Prawo zamówień publicznych  w imieniu „Pro-Medica” w 
Ełku  Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

Ad.1. Klauzula regresowa - Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczającego przeciwko:
- osobom fizycznym świadczącym pracę lub usługę na rzecz Ubezpieczającego,
- osobom  fizycznym  prowadzącym  działalność  gospodarczą  wyłącznie  na  rzecz 
Ubezpieczającego, 
- osobom  fizycznym,  z  którymi  Ubezpieczający  pozostaje  we  wspólnym  gospodarstwie 
domowym, 
chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
Termin powiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie – Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 
niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Termin zgłoszenia szkody w rozumieniu art. 818 ust. § 1 kc to 7 dni od daty powstania szkody lub 
uzyskania o niej wiadomości.

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych (Zadanie IV)
Ad 2. Ponadto informujemy, że zmianie ulega treść SIWZ:

1) W ubezpieczeniu mienia o ognia i innych zdarzeń losowych:

Wprowadzamy limit odpowiedzialności 3.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyk: 
„sabotaż,  strajki,  akty  terroru”.  Dla  tych  ryzyk  dopuszczamy  możliwość  zastosowania 



standardowych treści klauzul wykonawców i wprowadzenia franszyzy redukcyjnej na te ryzyka, 
nie wyższej niż 5% wysokości odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł

2) W ubezpieczeniu sprzętu medycznego (elektronicznego)

a)   w  części  dotyczącej  szkód  w  nośnikach  obrazu  w  urządzeniach  samokopiujących  dopuszczamy 
możliwość  zastosowania  standardowych  treści  klauzul  wykonawcówb)  Zmieniamy  wysokość  franszyz 
redukcyjnych na:

- dla sprzętu przenośnego 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł

-  dla pozostałego sprzętu 5% wartości odszkodowania, nie mniej niż 500 zł

3)  W katalogu klauzul i warunków wymaganych:

Zmieniamy treść Klauzuli rażącego niedbalstwa na:

„Z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą,  postanowień  umowy 
ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmie szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa osób, 
za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność”

a)  Wykreślamy  z  katalogu  wszystkich  zadań  jako  nieobowiązkowe  Klauzulę  automatycznego 
doubezpieczenia, Klauzulę inwestycyjną, Klauzulę aktualności ochrony ubezpieczeniowej, 

b) Wykreślamy z katalogu klauzul Zadania II i III jako nieobowiązkową Klauzulę proporcjonalnej płatności 
składki 

c) W Klauzuli miejsca ubezpieczenia dopuszczamy możliwość limitu nie mniejszego niż 500.000 zł na jedną 
i 1.000.000 zł na wszystkie lokalizacje

d) W Klauzuli uprzątnięcia pozostałości po szkodzie dopuszczamy możliwość limitu – 10% wartości szkody, 
nie więcej niż 1.000.000 zł

                                                                                                                    z poważaniem


