
Wszyscy uczestnicy postępowania  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
 „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

W związku z wpłynięciem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych, przedstawiamy poniżej odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy 1 : Zadanie III zamówienia 

   
1/ prosimy o wykreślenie słów: lub (w przypadku przyjęcia klauzuli czystych strat finansowych) uszczerbek 
majątkowy nie polegający na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy.

2/ prosimy o wykreślenie klauzuli automatycznego doubezpieczenia

II.    TREŚCI KLAUZUL

            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.
- prosimy o wykreślenie 

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.- prosimy o dopisanie „Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie 
ubezpieczenia w wysokości jednokrotności przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko”.
Automatyczne doubezpieczenie dotyczy limitów na pierwsze ryzyko

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.- prosimy o dopisanie-
 „Limit odpowiedzialności 500,000 zł na jedną i 1.000.000 zł na wszystkie lokalizacje. 



Lokalizacja nie będzie znajdować się na terenie zagrożonym ryzykiem powodzi.”

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 „15% wartości  szkody i  nie więcej niż  1.000.000 PLN „ponad 
sumę ubezpieczenia;- prosimy o dopisanie

Klauzula inwestycyjna- proszę o informacje jakie Klient planuje inwestycje w ciągu roku oraz jakie aktualnie 
Klient posiada rozpoczęte a nie ukończone inwestycje.

Klauzula  mienia  wyłączonego  z  eksploatacji  -  Z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą 
klauzulą,  postanowień  umowy  ubezpieczenia  określonych  w  SIWZ  i  ogólnych  warunkach  ubezpieczenia  
strony uzgodniły, że: ochrona ubezpieczeniowa nie ulegnie zmianom, jeżeli budynki, urządzenia i instalacje  
(występujące w wykazie mienia – załącznik nr 4 do SIWZ) są wyłączone z eksploatacji przez okres krótszy
niż 12 miesięcy, pod warunkiem, że mienie to jest należycie zabezpieczone. 
„Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone zostają budynki w złym stanie technicznym oraz przeznaczone do  
rozbiórki”- prosimy o dopisanie

Pytanie  Wykonawcy  2 do  zadania  IV :  prosimy  o  wykreślenie  następujących  warunków  szczególnych  lub  ich 
zmianę:

Pojazdy nabyte lub objęte w użytkowanie w ciągu trwania umowy zostaną objęte automatycznie ochroną 
ubezpieczeniową z dniem przejścia prawa własności (lub podpisania umowy najmu/leasingu), pod 
warunkiem zgłoszenia tego faktu ubezpieczycielowi w terminie 3 dni roboczych. 

Jak ubezpieczyciel ma objąć ochroną nabyty pojazd jeśli nie ma wiedzy że zamawiający został nabywcą tego 
mienia. Wg powyższego ma na to 3 dni robocze. A jeśli zdarzy się szkoda za co odpowiada ?

Pytanie Wykonawcy 3 do zadania IV: prosimy o wykreślenie klauzuli rażącego niedbalstwa

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.

Pytanie Wykonawcy 4 do zadania IV : Który z pojazdów powinien być objęty ubezpieczeniem szyb (proszę o 
wskazanie) ?

Odpowiedź Zamawiającego:



AD.1 
 1/  zgadzamy się na wykreślenie słów  
 2/ zgadzamy się na wykreślenie klauzuli automatycznego doubezpieczenia
II. 
Treść klauzul
- Klauzula rażącego niedbalstwa- zgoda na wykreślenie 
- Klauzula automatycznego doubezpieczenia- zgoda na dopisanie treści
- Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie zgoda na dopisanie treści 
- Klauzula inwestycyjna – Blok Operacyjny 
- Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji- zgoda na dopisanie treści
AD.2 zgoda na wykreślenie
AD.3 zgoda zamawiającego na wykreślenie 
AD.4 Żaden.


