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 Warszawa, dnia 10 czerwca 2020 r. 

NFOSiGW-WZ.52.9.2020. 

 Do Wykonawców  
 w przetargu nieograniczonym  
 nr WZ/13/2020 

 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ”. Nr sprawy WZ/13/2020. 
 
W związku z pytaniami dotyczącymi ww. postępowania przekazuję poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami: 
 
SEKCJA II 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 
Pytanie 1  
Czy w ubezpieczeniu mienia występują obiekty przeznaczone do rozbiórki, obiekty w złym stanie 
technicznym, obiekty nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji, budynki czasowo wyłączone z użytkowania 
i budynki użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o wykaz tych obiektów z podaniem ich sumy 
ubezpieczenia; prosimy o krótki opis ich stanu technicznego oraz proszę o informację z jakich powodów 
poszczególne obiekty są wyłączone z eksploatacji/nieużytkowane? 
Odpowiedź  1 
Zamawiający wyjaśnia, że w ubezpieczeniu mienia nie występują obiekty przeznaczone do rozbiórki, obiekty 
w złym stanie technicznym, obiekty nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji, budynki czasowo wyłączone  
z użytkowania i budynki użytkowane sezonowo. 

 

Pytanie 2  
Czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji/użytkowania jakiekolwiek 
obiekty? Jeśli tak, prosimy o wykaz tych obiektów z podaniem ich sumy ubezpieczenia; prosimy o krótki 
opis ich stanu technicznego oraz proszę o informację z jakich powodów poszczególne obiekty są wyłączone 
z eksploatacji/nieużytkowane? 
Odpowiedź 2 
Zamawiający wyjaśnia, że w okresie trwania umowy Zamawiający nie planuje wyłączenia z eksploatacji/ 
użytkowania obiektów. 
 
Pytanie 3  
W odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji, nieużytkowanych proszę o wprowadzenie 
postanowień dodatkowych, że mienie objęte jest ochroną pod warunkiem, że: 

 ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi, 
 wszelkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania oraz odpowiednio 

zakonserwowane; 
 wszelkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji; 
 środki zabezpieczenia mienia tj. zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe utrzymywane 

są w pełnej sprawności i gotowości do użycia. 
Odpowiedź 3 
Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie posiada obiektów, którego dot. wnioskowane zapisy Zamawiający nie 
wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
Jednocześnie, wobec powyższego, Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy określonego w pytaniu 
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nr 4. 

 
Pytanie 4  
Jeżeli, klient nie posiada obiektów wyłączonych z eksploatacji proszę o wykreślenie zapisu w pkt.1.1.1. „a także 
budynki czasowo wyłączone z użytkowania i budynki użytkowane sezonowo” 
Odpowiedź 4 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i wprowadza zmianę w Sekcji II pkt 1.1.1 Ubezpieczenie 
mienia od wszystkich ryzyk, który po zmianie przyjmuje brzmienie: 
1.1.1.budynki i budowle, wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zasilającymi, antenowymi, 
infrastrukturą teleinformatyczną i telekomunikacyjną, oszkleniem zewnętrznym, wewnętrznym oraz innymi 
elementami wyposażenia budynku zamontowanymi na stałe. 

 
Pytanie 5  
Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe 
dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, co jest potwierdzone stosownymi protokołami. 
Odpowiedź 5 
Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe 
dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, co jest potwierdzone stosownymi protokołami. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, 
wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym 
przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi  
w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta. 
Odpowiedź 6 
Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane,  związane z nimi instalacje oraz urządzenia techniczne 
poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie  
z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta. 
 
Pytanie 7  
Prosimy o informacje czy Zamawiający ma zamiar w najbliższym roku dokonywać remontów 
poszczególnych obiektów? Jeżeli tak, to proszę podać zakres i wartość tych prac remontowych. 
Odpowiedź 7 
Zamawiający planuje w najbliższym roku wykonać w obiektach przy ul. Konstruktorskiej następujące prace 
remontowe:  
1. Przebudowa wewnętrznych szybów windowych oraz wymiana trzech  zespołów dźwigowych. Szacowana 
wartość zadania 1 660 400,00 zł brutto.  
2. Remont recepcji budynku przy ul. Konstruktorskiej 3a.  Szacowana wartość zadania 184 500,00 zł brutto.  
3. Remont sanitariatów i pomieszczeń socjalnych.  Szacowana wartość zadania 184 500,00 zł brutto.  
4. Dostosowanie siedziby do przepisów ppoż.  zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej stanu ochrony 
przeciwpożarowej. Szacowana wartość zadania 370 000,00 zł brutto. 
 
Pytanie 8  
Prosimy o potwierdzenie, czy stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym 
(cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia 
tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane. Czy prace te podlegają właściwej kontroli? 
Odpowiedź 8 
Zamawiający potwierdza wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
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Pytanie 9 
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskano pozwolenia na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia. 
Odpowiedź 9 
Zamawiający potwierdza posiadanie pozwolenia na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ 
nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia. 
 

Pytanie 10  

Proszę o informację, czy mienie Klienta po 1997 r. ucierpiało wskutek powodzi/podtopień/podniesienia 
się wód gruntowych? Jeśli tak, proszę o podanie roku tych zdarzeń oraz wysokości strat/odszkodowań. 
Odpowiedź 10 
Zamawiający informuje, że mienie NFOŚiGW po 1997 r. nie uległo uszkodzeniu, zniszczeniu wskutek 
powodzi/podtopień/podniesienia się wód gruntowych.  
 
Pytanie 11  
1.4.   Przedmiotem  ubezpieczenia  są  koszty   dodatkowe   wyszczególnione   ponad   przyjętą   sumę 
ubezpieczenia – proszę o doprecyzowanie, że mowa jest o kosztach wymienionych w pkt. 6 
Odpowiedź 11 
Zamawiający potwierdza, że w przedmiocie ubezpieczenia ujęte są koszty dodatkowe wymienione w Sekcji II 
pkt 6.   
 
Pytanie 12  
3.2.2 Proszę o informację, jakie mienie znajduje się lub może znajdować się poza terenem RP,  
w stosunku, do którego określono limit w wysokości 100 000,00 zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia. 
Proszę o potwierdzenie, że powyższy zapis dotyczy mienia ruchomego (np. maszyn, urządzeń), 
niezwiązanego trwale z substancją nieruchomości. 
Odpowiedź 12 
Zamawiający informuje, że powyższy zapis dotyczy mienia ruchomego, wykorzystywanego podczas 
konferencji, targów, – zgodnie z rodzajami przedmiotów ubezpieczenia określonych m.in. w załączniki nr 6a 
do SIWZ i tym samym Zamawiający potwierdza, że nie obejmują mienia trwale związanego z substancją 
nieruchomości. 

 
Pytanie 13  
3.2.2. wnioskuję o modyfikację zapisu i  ograniczenie zakresu terytorialnego ograniczonego do Unii 
Europejskiej oraz Państw EFTA. 
Odpowiedź 13 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i wprowadza zmianę w Sekcji II pkt 3.2.2 Ubezpieczenie 
mienia od wszystkich ryzyk, który po zmianie przyjmuje brzmienie: 
3.2.2 Na terytorium Unii Europejskiej oraz Państw EFTA – 100 000,00 zł na jedno zdarzenie 

i wszystkie zdarzenia, przyjętego w ramach sum ubezpieczenia w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

 
Pytanie 14 
Proszę o informację, jakie mienie Zamawiającego znajdowało się poza terenem RP na przełomie 
ostatnich 3 lat (proszę podać konkretny przykład i nazwę Państw, w których się znajdowało). 
Odpowiedź 14 
Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat mienie w postaci telefonów komórkowych, laptopów, 
tabletów przemieszczają się wraz z pracownikami delegowanymi do krajów UE incydentalnie do Japonii, 
Białorusi, Ukrainy i USA. 
 
 



  4 z 19 

 

Pytanie 15 
Proszę o modyfikację w pkt. 4.1. „Wszystkie zgłoszone grupy mienia, za wyjątkiem mienia wskazanego  
w pkt. 4.2., są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenia powodujące 
zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną z zastrzeżeniem wyłączeń 
oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień” 
Odpowiedź 15 

Zamawiający informuje, że wnioskowana zmiana jest bezprzedmiotowa, ponieważ taki zapis jak 
wnioskowany jest zawarty w SIWZ. 

 
Pytanie 16 
Postanowienia dotyczące katastrofy budowlanej – proszę modyfikację w poniższym zakresie:  
ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 
1) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 

budowlanego, 
2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 
3) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach 

konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo- technicznych  
i wymaganych zezwoleń, 

4) wyłączonych z eksploatacji, 
5) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się  

w tych obiektach. 
Odpowiedź 16 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez 
zmian. 
Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę w Sekcji II pkt 5.7, ppkt 5.7.2 Ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk, który po zmianie przyjmuje brzmienie: 
5.7.2 Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w obiektach: 

1) których wiek przekracza 50 lat, 

2) nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 

3) tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

4) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. 

5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany  

w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-

technicznych i wymaganych zezwoleń, 

6) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się 

w tych obiektach. 

 
Pytanie 17 
Postanowienia dotyczące mienia w transporcie – proszę o modyfikację zapisu poprzez dodanie: 
Ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają: 

1) środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania 
usługi, 

2) gotówka i wartości pieniężne, 
3) żywe zwierzęta, 
4) mienie pracownicze, 
5) pojazdy i urządzenia w czasie holowania, 
6) pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie, 
7) urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących, 
8) dzieła sztuki, przedmioty o wartości artystycznej, kolekcjonerskiej. 

Odpowiedź 17 

Zamawiający informuje, że wnioskowana zmiana jest bezprzedmiotowa, ponieważ taki zapis jak 
wnioskowany jest zawarty w SIWZ. 
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Pytanie 18 
Postanowienia dotyczące kradzieży zwykłej pkt 5.13 – proszę o modyfikację klauzuli poprzez dodanie: 
Ubezpieczyciel nie obejmuje kradzieży dzieł sztuki itp. 
Odpowiedź 18 

Zamawiający informuje, że wnioskowane wyłączenie odnoszące się do „dzieł sztuki” jest uwzględnione  
w SIWZ. 

 
Pytanie 19 
Klauzula aktów terroryzmu – wnoszę o modyfikację 5.12.3. „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody: 1) powstałe na skutek skażenia biologicznego lub chemicznego oraz radioaktywnego”. 
Odpowiedź 19 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisu w Sekcji II pkt. 5.12.3 ppkt 1), który po zmianie   
przyjmuje brzmienie:  
1) powstałe na skutek skażenia biologicznego lub chemicznego oraz radioaktywnego. 

 
Pytanie 20 
Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów odtworzenia danych i oprogramowania – wnoszę o modyfikację 
pkt. 6.5.7 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: 
1) błędnym programowaniem, 
2) niewłaściwym przechowywaniem wymiennych nośników danych 
3) jakiekolwiek pośrednie następstwa zdarzeń objętych ochroną na podstawie postanowień niniejszej Sekcji. 

Odpowiedź 20 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisu i Sekcji II w pkt. 6.5.7, który po zmianie przyjmuje 
brzmienie: 
6.5.7 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:  

6.5.7.1 spowodowanych błędną implementacją kodu źródłowego oprogramowania przekazanego 
Ubezpieczonemu przez firmę zewnętrzną; 

6.5.7.2 będących pośrednimi następstwami zdarzeń w postaci kar umownych, odsetek lub utraty zysku; 
6.5.7.3 jeżeli nie były zainstalowane i konserwowane zgodnie z instrukcją zabezpieczenia zalecaną przez 

producenta; 
6.5.7.4 w postaci kosztów odtworzenia danych zapisanych w pamięci ulotnej jednostki centralnej 

urządzenia (przez pamięć ulotną jednostki centralnej urządzenia rozumie się rodzaj pamięci, który 
został zaprojektowany w taki sposób, że jego zawartość ulega utracie w przypadku zaniku zasilania 
urządzenia w energię elektryczną); 

6.5.7.5 spowodowanych niezgodnym z przyjętą przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego procedurą 
przechowywaniem wymiennych nośników danych, o ile uchybienie nastąpiło w wyniku rażącego 
niedbalstwa pracownika. 

6.5.7.6 błędnym programowaniem, 
6.5.7.7 niewłaściwym przechowywaniem wymiennych nośników danych 
6.5.7.8 jakiekolwiek pośrednie następstwa zdarzeń objętych ochroną na podstawie postanowień niniejszej 

Sekcji. 
6.5.7.9 Udział własny w szkodzie wynosi 200,00 zł.  

 
Pytanie 21 
Proszę o potwierdzenie, że intencją Zamawiajacego jest ubezpieczenie w ramach zakresu opisanego  
w SEKCJA II UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK sprzętu elektronicznego wykazanego w Tabela 
nr 4 - Wykaz sprzętu elektronicznego NFOŚiGW (załącznik nr 6a). 
Odpowiedź 21 
Zamawiający potwierdza, że intencją jest ubezpieczenie w ramach zakresu opisanego w SEKCJA II 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK sprzętu elektronicznego wykazanego w Tabela nr 4 - Wykaz 
sprzętu elektronicznego NFOŚiGW (załącznik nr 6a). Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
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aktualizacji ww. mienia zarówno pod względem przedmiotowym jak i wartościowym. 
 

Pytanie 22 
Proszę o informację, o jakim zewnętrznym archiwum jest mowa w kontekście „Dane oraz nośniki danych 
będą objęte ubezpieczeniem także w zewnętrznym archiwum danych”. Proszę o opis miejsca ubezpieczenia. 
Odpowiedź 22 

Zamawiający informuje, że obecnie dane są przechowywane na taśmach LTO w budynku przy  
ul. Konstruktorskiej 1, natomiast nie może wykluczyć, że w okresie realizacji zamówienia, nie będzie 
przechowywał danych w zewnętrznym dedykowanym archiwum 

 
Pytanie 23 
Wnoszę o wykreślenie „ 6.5.2. Dane oraz nośniki Wnoszę o wykreślenie „ 6.5.2. Dane oraz nośniki danych 
będą objęte ubezpieczeniem także w zewnętrznym archiwum danych” 
Odpowiedź 23 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisu i Sekcji II w pkt.6.5.2, który po zmianie przyjmuje 
brzemiennie: 
6.5.2 Dane oraz nośniki danych będą objęte ubezpieczeniem podczas transportu. 

 
Pytanie 24 
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA – proszę o modyfikację pkt. 7.1. i uwzględnienie 
dodatkowych wyłączeń: 

7.1.10 w środkach obrotowych o przekroczonym terminie ważności lub wycofanym z obrotu przed 
powstaniem szkody oraz mieniu, którego zakup potwierdzony jest fałszywymi dokumentami, 

7.1.11 szklarni, inspektów, namiotów (w tym namiotów foliowych) oraz znajdującego się w nich mienia. 
Odpowiedź 24 
Zamawiający informuje, że częściowo uwzględnia wniosek wykonawcy poprzez dodanie wyłączenia   
w Sekcji II w pkt.7 .1. ppkt. 7.1.15 w brzmieniu: 
7.1.15 w środkach obrotowych o przekroczonym terminie ważności lub wycofanym z obrotu przed 

powstaniem szkody oraz mieniu, którego zakup potwierdzony jest fałszywymi dokumentami. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyłączenie odnoszące się do szklarni (...) zawarte jest ppkt. 7.1.10  
Sekcji II. 

 
Pytanie 25 
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA – proszę o modyfikację pkt. 7.2. i uwzględnienie 
dodatkowych wyłączeń: 
7.2.22 powstałe w mieniu składowanym niezgodnie z wymaganiami producenta lub dostawcy, chyba, że 

sposób składowania nie miał wpływu na powstanie lub rozmiar szkody 
7.2.23 powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno- 

kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprowadzających wodę, inne ciecze lub parę oraz 
zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny. 

Odpowiedź 25 
Zamawiający informuje, że wnioskowana zmiana jest bezprzedmiotowa, ponieważ taki zapis jak 
wnioskowany jest zawarty w SIWZ. 
 
SEKCJA II A 
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD AWARII I USZKODZEŃ 

Pytanie 26 
Proszę o modyfikację pkt. 3.1.1 „ nagłe, za nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczonego 
zdarzenie, które spowodowało awarię elektroniczną i uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia podczas 
użytkowania, przechowywania, przewożenia i przenoszenia, a w szczególności szkody powstałe na skutek 
działania człowieka, przyczyn eksploatacyjnych i wad produkcyjnych. 
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Odpowiedź 26 

Zamawiający informuje, że wnioskowana zmiana jest bezprzedmiotowa, ponieważ taki zapis jak 
wnioskowany jest zawarty w SIWZ. 

 

Pytanie 27 

Pkt 3.1 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA – proszę  
o uwzględnienie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek: 
3.1.6 )     trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu, tsunami, cyklonu, tajfunu; 
3.1.7 )  eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeżeli 

niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody. 
3.1.8) za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu 

gwarancji lub rękojmi za wady; 
3.1.9) szkód w mieniu zajętym przez uprawnione władze; 
3.1.10  szkód  będących  bezpośrednimi  następstwami  ciągłej  eksploatacji,  a  w  szczególności: 

normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego; 
3.1.11) szkód takich jak defekty estetyczne tj.: zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych 

lub emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie 
przedmiotu ubezpieczenia. 

3.1.12) zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów 
3.1.13) wad lub błędów w wykonaniu, istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których 

wiedział lub powinien był wiedzieć Ubezpieczający lub jego przedstawiciele 
Odpowiedź 27 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez 
zmian. 
 
Pytanie 28 
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie defektów estetycznych dla SEKCJA II A (pkt.3.1.11 w/w 
wniosku) proszę o wprowadzenie podlimitu dla tego rodzaju szkód w wysokości 10.000,00 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź 28 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dodaje w Sekcji II w pkt. 5 ppkt. 5.3.5  w brzmieniu:   
5.3.5  w odniesieniu do szkód takie jak defekty estetyczne tj.: zadrapania na powierzchniach malowanych, 

polerowanych lub emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego 
uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia – 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 
Pytanie 29 
Proszę o potwierdzenie, że w ramach Sekcja II A ubezpieczony jest sprzęt Tabela nr 4 - Wykaz sprzętu 
elektronicznego NFOŚiGW (załącznik nr 6a) 
Odpowiedź 29 
Zamawiający potwierdza, że intencją jest ubezpieczenie w ramach zakresu opisanego w SEKCJA IIA sprzętu 
elektronicznego wykazanego w Tabela nr 4 - Wykaz sprzętu elektronicznego NFOŚiGW (załącznik nr 6a). 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do aktualizacji ww. mienia zarówno pod względem 
przedmiotowym jak i wartościowym. 

 
Pytanie 30 
proszę o wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego Tabela nr 4 - Wykaz sprzętu 
elektronicznego NFOŚiGW (załącznik nr 6a) 
Odpowiedź 30 
Zamawiający informuje, że ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego objęty będzie sprzęt biurowy, 
komputery, serwery, telefony komórkowe, inne urządzenia przenośne, projektory, itp. Szczegółowy wykaz 
zostanie udostępniony Wykonawcy przed wystawieniem dokumentów ubezpieczenia. 
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SEKCJA III UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
Pytanie 31 
Pkt.  2 OSOBY UBEZPIECZONE– wnosimy, by ubezpieczonym był tylko Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska j Gospodarki Wodnej - Zamawiający. Ewentualną szkodę wyrządza NFOŚiGW działający 
poprzez swoich pracowników, podwykonawców i nie powinni oni mieć statutu Osób Ubezpieczonych. 
Zwracamy uwagę, ze ochroną nie mogą zostać objęci „byli pracownicy” z uwagi na trigger, którym jest 
wypadek w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź 31 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez 
zmian. 

 
Pytanie 32 
Prosimy o informację z czego pochodzi przychód ubezpieczonego ? 
Odpowiedź 32 
Zamawiający informuje, że przychód stanowią: 
a) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska  
b) Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne  
c) Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
d) Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej  
e) Pozostałe opłaty i składki  
f) Dotacje z budżetu państwa  
g) Środki otrzymane z Unii Europejskiej  
h) Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych  
i) Pozostałe przychody,  w tym: odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), odsetki od depozytów u Ministra 

Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych 
j) Środki otrzymane od  jednostek spoza sektora finansów publicznych 
 
Pytanie 33 
Czy Ubezpieczony prowadzi jakąkolwiek działalność komercyjną z której uzyskuje przychód. Prosimy  
o szczegóły. 
Odpowiedź 33 
Zamawiający informuje, że Ubezpieczony nie prowadzi szczególnej działalności komercyjnej, przychód mogą 
stanowić umowy najmu powierzchni dachowej i biurowej. 

 
Pytanie 34 
Jakiego rodzaju usługi świadczy Ubezpieczony względem podmiotów trzecich, co jest ich przedmiotem i kim 
są potencjalni klienci Funduszu w tym zakresie. 
Odpowiedź 34 
W odpowiedzi Zamawiający informuje, że nie świadczy usług wobec podmiotów trzecich. 
 
Pytanie 35 
W odniesieniu do decyzji administracyjnych prosimy o informacje: 
- Ile i jakich (obszary) decyzji  administracyjnych wydaje Ubezpieczany  średniorocznie w ciągu ostatnich  

5 lat? 
-   ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich  5 lat, średniorocznie,   

zostało uznanych za niezgodne   z prawem? 
- Prosimy o wylistowanie ww. decyzji wraz z  podziałem na rodzaje (obszary) decyzji. 
- Czy Ubezpieczony wydaje  zezwolenia,  koncesje i licencje dot. prowadzonej działalności 
- Ile i w jakim zakresie (obszary) Ubezpieczony wydał takich zezwoleń,  koncesji i licencji średniorocznie,  

 w ciągu ostatnich 5 lat? 
- Ile i w jakim zakresie Podmiot Ubezpieczony odmówił wydania zezwoleń,  koncesji i licencji w ciągu 

ostatnich 5 lat? 
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- Czy do  Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. 
wydawanych decyzji administracyjnych  - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru 
decyzji , wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania. 

Odpowiedź 35 
Zamawiający informuje że w ciągu ostatnich pięciu lat, średniorocznie, wydał ok 308 decyzji 
administracyjnych.  
Wydane decyzje dotyczą: 
1.  zwrotu środków nieprawidłowo wydatkowanych (na podstawie art. 207 ust. 9 ufp),  
2. odsetek z tytułu nieterminowo rozliczonej zaliczki (na podstawie art. 189 ust. 3b ufp),  
3. ulg w spłacie ww. zobowiązań (na podstawie  art. 64 ufp) w ramach realizacji POIiŚ 2007-2013, POIiŚ 2014-

2020 oraz NMF i MF EOG,  
4. wykonywania uprawnień organu podatkowego na podstawie ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze, a także na mocy przepisów przejściowych w zakresie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 
Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych. Decyzje są wydawane na podstawie przepisów działu III Ordynacji 
podatkowej i dotyczą ulg w spłatach, nadpłat, orzekania odpowiedzialności osób trzecich.  

Żadana z wydanych decyzji w ciągu ostatnich pięciu lat nie została uznana za niezgodna z prawem.   
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że jako organ nie wydaje zezwoleń, koncesji i licencji  dotyczących 
prowadzonej działalności oraz nie zostały do niego, w ciągu ostatnich 5 lat, wniesione roszczenia 
odszkodowawcze dotyczące  wydawanych decyzji administracyjnych. 
 
Pytanie 36 
Czy klientami ubezpieczonego mogą być także podmioty zagraniczne – jeśli tak,  w jakim zakresie? 
Odpowiedź 36. 
Zamawiający informuje, że nie prowadzi działalności komercyjnej poza granicami kraju. Natomiast 
działalność statutowa może prowadzić do zawarcia umów z podmiotami zagranicznymi w zakresie 
dofinansowania działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego. 
 
Pytanie 37 
Jakiego rodzaju szkody mają być objęte ochroną na podstawie zapisu o treści : „Ponadto Ubezpieczyciel 
pokrywa koszty kompensacji przyrodniczej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska”. Wnosimy  
o skreślenie tego zapisu. 
Odpowiedź 37 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez 
zmian. Intencją przedmiotowego zapisu jest objęcie odpowiedzialności za szkody w środowisku, np. związane  
z eksploatacją pojazdów mechanicznych. 
 
Pytanie 38 
Jakiego rodzaju szkody mają być objęte – prosimy o wskazanie scenariuszy szkodowych - w odniesieniu do 
czystych szkód majątkowych , których zakres został wskazany w klauzuli poprzez wskazanie możliwych 
wyłączeń. 
Odpowiedź 38 
Zamawiający przewiduje m.in. następujące scenariusz szkodowe: 
a) Roszczenia wynikające z braku dostępu do nieruchomości sąsiadujących lub w których prowadzona jest 

działalność, 
b) Roszczenia  związane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 
 

Pytanie 39 

Prosimy o wprowadzenie podlimitu na decyzje administracyjne w wysokości 500 tys. Zł. 
Odpowiedź 39 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez 
zmian. 
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Pytanie 40 
Prosimy o całkowitą zmianę zapisów określonych w pkt 9.1.9 – tak by brzmiał on: „Poza zakresem ochrony 
pozostaje odpowiedzialność cywilna będąca przedmiotem systemu obowiązkowych ubezpieczeń 
odpowiedzialności cywilnej, w tym z tytułu wykonywania określonego zawodu lub czynności (w 
szczególności obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu posiadania pojazdów mechanicznych), związana z 
wykonywaniem czynności zawodowych. 
Odpowiedź 40 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez 
zmian. 
 
Pytanie 41 
Prosimy o dodanie wyłączenia: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane 
wibracjami, wstrząsami, osłabieniem elementów nośnych budynku lub budowli, zalaniem przez wody stojące 
lub płynące”. 
Odpowiedź 41 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez 
zmian 
 
Pytanie 42 
7.1.9 powstałe w nieruchomościach oraz rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze – proszę  
o wprowadzenie wyłączenia dla szkód związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdów z napędem lub 
bez napędu (w tym dostosowanych do poruszania się po torach), części składowych lub wyposażenia ww. 
pojazdów. 
Odpowiedź 42 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dodaje w Sekcji III w pkt. 7.1.9.1 ppkt. 6)  
 w brzmieniu:   
6) szkód związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdów z napędem lub bez napędu (w tym 
dostosowanych do poruszania się po torach), części składowych lub wyposażenia ww. pojazdów. 

 
Pytanie 43 
Czy dotychczasowa ochrona Ubezpieczonego (poprzednie postępowanie przetargowe) miała taki zakres jak 
określony został niniejszym postępowaniem? Jeśli nie – prosimy o wskazanie czy z tytułu działalności nie 
objętej dotychczas ochrona były w ostatnich 3 latach zgłoszone roszczenia lub szkody? Prosimy o szczegóły. 
Odpowiedź 43 
Zamawiający informuje, że dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa ma zakres jak w niniejszym 
postępowaniu, uzupełnioną o odpowiedzialność Ubezpieczonego wynikającą z prowadzenia procesu 
inwestycyjnego. W okresie ostatnich 3 lat szkód i roszczeń nie odnotowano. 

 
Pytanie 44 
Prosimy o wylistowanie wszystkich szkód wraz z dodatkowymi danymi jak niżej na dzień ogłoszenia SIWZ 
minimum za ostatnie 3 lata ochrony. 
 data wypadku 
 data zgłoszenia 
 wartość aktualnej rezerwy 
 wartość wypłaconego odszkodowania 
 określenie czy szkoda osobowa czy rzeczowa 
 przyczyna szkody (opis) 

Odpowiedź 44 
Zamawiający przekazał informację dot. przebiegów szkodowych w zaświadczeniach o szkodowości. 
Potwierdzamy, również że w okresie ostatnich 3 lat do Zamawiającego nie wpłynęło żadne roszczenie ani 
zawiadomienie o wypadku odnoszące się zakresu objętego niniejszym zamówieniem w zakresie Sekcji III. 
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Pytanie 45 
Prosimy o podanie wartości i rodzaju dotychczas stosowanej franszyzy w poszczególnych latach. 
Odpowiedź 45 
Zamawiający informuje, że ostatnich trzech latach wysokość franszyz w umowie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zastosowanie mają następujące franszyzy:  
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział własny nie 
mają zastosowania, z zastrzeżeniem następujących postanowień odmiennych: 
1) w odniesieniu do szkód majątkowych (czyste straty finansowe) udział własny wynosi 10 % wartości 

odszkodowania, nie więcej niż 5 000,00 zł; 
2) w odniesieniu do szkód powstałych pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku oraz dostania się do 

powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych udział własny wynosi 10 % wartości 
odszkodowania, nie więcej niż 5 000,00 zł. 

 
Pytanie 46 
9.3. Wyłączenia odpowiedzialności za szkody majątkowe związane z wykonywaniem władzy publicznej – 
wnioskujemy o uwzględnienie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności: 
1) Czyste szkody majątkowe, których podstawę stanowi czyn stanowiący umyślne wykroczenie, 

przestępstwo lub umyślne naruszenie przepisów prawa, podjętych uchwał lub umyślne przekroczenie 
zakresu udzielonych pełnomocnictw, pod warunkiem że zostało stwierdzone prawomocnym 
orzeczeniem  właściwego  sądu  lub  formalnym,  pisemnym   oświadczeniem   Ubezpieczonego. Ochroną 
ubezpieczeniową obejmuje się czyny dokonane w wyniku rażącego niedbalstwa lub odstąpienie od 
przepisów prawa, podjętych uchwał lub przekroczenie zakresu udzielonych pełnomocnictw w wyniku 
rażącego niedbalstwa, 

2) powstałe w wyniku niewypłacalności, 
3) w postaci utraconych korzyści, 
4) odpowiedzialności i osobistej funkcjonariuszy publicznych , które mogą ponosić na podstawie ust. z 20 

stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia 
prawa, 

5) wyrządzone wskutek wydawania decyzji dotyczących   planowania, zagospodarowania   i polityki 
przestrzennej, 

6) wyrządzone wskutek wydawanych decyzji wywłaszczeniowych (w tym  reprywatyzacyjnych), 
7) wyrządzonych wskutek przewlekłości prowadzenia postępowania  administracyjnego, 
8) które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo 

cywilne względy słuszności. 
Odpowiedź 46 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez 
zmian. 

 
Pytanie 47 
9.2. Wyłączenia odpowiedzialności za szkody majątkowe nie wynikające ze szkody na osobie lub szkody 
rzeczowej – wnioskujemy o uwzględnienie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności: 

Ochrona nie obejmuje jednakże odpowiedzialności cywilnej za Czyste szkody majątkowe: 
1) spowodowane przez Produkt lub usługę, 
2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy 
publicznej, 
3) spowodowane powolnym działaniem jakichkolwiek czynników, w szczególności termicznych lub 
biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, a także 
wirusów i bakterii), 
4) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub 
montażem, kontroli, opiniowania lub kosztorysowania, 

powstałe w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych kapitałowo przedsiębiorstw jak 
również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami, 

1) spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, 
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nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, 
prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia, 
2) w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych 
i kolekcjonerskich, dziełach sztuki, 
3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia dóbr 
osobistych, praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego 
lub powstałe w związku z udzielaniem licencji. 

4) związane z reklamą, 
5) związane ze stosunkiem pracy, 
6) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych, w tym wynikające z błędów w oprogramowaniu, 

błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji 
7) powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży, 
8) spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej lub spółki 

osobowej prawa handlowego lub innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej 
osobowości prawnej, 

9) powstałe w wyniku odwołania imprezy (masowej lub niemasowej). 
Odpowiedź 47 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez 
zmian. 
 
Pytanie 48 
9.1. Wyłączenia ogólne: wnioskujemy o uwzględnienie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności: 

1) umyślnie przez Reprezentantów Ubezpieczonego; Za Szkody spowodowane lub wyrządzone 
umyślnie uznaje się również Szkody spowodowane przez Produkt albo wykonywanie czynności, pracy 
lub usługi, jeżeli wadliwość Produktu albo wadliwość wykonywanej 
czynności, pracy lub usługi była znana Reprezentantom Ubezpieczonego przed ich przekazaniem, 
2) Osobie bliskiej Ubezpieczonemu, 
3) przez Produkt tytoniowy lub Produkt wchodzący w jego skład, a także przez odpowiednik Produktu 
tytoniowego (np. e-papierosy), 
4) przez preparaty ludzkiej krwi, włączając w to Produkt krwiopochodny, 
5) wibracjami, wstrząsami, osłabieniem elementów nośnych budynku lub budowli; 
6) zalaniem przez wody stojące lub płynące, 
7) stopniowym lub długotrwałym oddziaływaniem: temperatury, gazów, pary, wilgoci, dymu, sadzy, 
pyłu, wyciekania, hałasu, zagrzybienia lub osiadaniem lub osuwaniem gruntów lub 
ziemi, które nie powoduje Szkody nagłej i niespodziewanej, 
8) wszelkimi  naruszeniami  bezpieczeństwa  sieci  informatycznych,  atakami  hakerskimi  na  systemy 
komputerowe, a także przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub innego rodzaju 
programy zakłócające pracę jakiegokolwiek programu, sieci informatycznej, urządzenia elektronicznego, 
niezależnie od przyczyn ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem 
lub korzystaniem z Internetu, 
9) w   wartościach   pieniężnych,   papierach   wartościowych,   planach,   zbiorach   archiwalnych    
i kolekcjonerskich, dziełach sztuki, 
10) w związku z wykonywaniem jakichkolwiek prac lub usług na obszarach morskich, w tym także na 
stałych i innych budowlach morskich (poza stałym lądem), 
11) w jednostkach pływających lub za Szkody związane z posiadaniem, użytkowaniem, prowadzeniem 
jednostek pływających lub za Szkody związane z prowadzeniem działalności 
w  zakresie  obsługi,  serwisowania,  naprawy,  czyszczenia,  załadunku  lub  rozładunku  jednostek 
pływających lub działalnością portów morskich, 
12) w statkach powietrznych, częściach do statków powietrznych lub za jakiekolwiek Szkody związane 
z posiadaniem, finansowaniem lub użytkowaniem statków powietrznych, 
13) działalnością portów lotniczych lub lądowisk, lub prowadzeniem wszelkiego rodzaju działalności 
polegającej na: obsłudze przewoźników lotniczych lub użytkowników statków powietrznych, 
obsłudze naziemnej statków powietrznych, zaopatrzeniu lotnictwa w Produkt stanowiący:  materiały 
eksploatacyjne, części i podzespoły zamienne, narzędzia i wyposażenie statków powietrznych, 
14) w Produkcie, a także: 
a) roszczeń związanych z kosztami poszukiwania lub usunięcia Produktu lub wad Produktu, 
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b) roszczeń związanych ze spadkiem obrotu i stratami finansowymi będącymi wynikiem wadliwości 
Produktu, 
15) przez Produkt nie posiadający ważnego atestu, certyfikatu, zezwolenia dopuszczającego do obrotu, 
o ile taki atest, certyfikat, zezwolenie jest wymagane przez przepisy prawa, a także przez Produkt 
niepełnowartościowy wprowadzony do obrotu z informacją o wadzie w takim zakresie, w jakim 
Szkoda została wyrządzona wiadomą wadą Produktu, 
16) w przedmiocie pracy lub usługi wykonanej przez Ubezpieczonego, wywołanych jej wadą. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również: 
a) roszczeń związanych z kosztami poszukiwania lub usunięcia wad pracy lub usługi, 
b) roszczeń związanych ze spadkiem obrotu i stratami finansowymi będącymi wynikiem wadliwości 
pracy lub usługi, 
17) w rzeczach lub ich częściach, które były zaprojektowane, wykonywane, badane lub budowane przez 
Ubezpieczonego, na jego zlecenie lub przez osobę, za którą ponosi on 
odpowiedzialność  lub  dla  których  sprawowali  oni  kierownictwo  budowy,  nadzór  inwestorski,  
usługi inżyniera konsultanta, inżyniera kontraktu lub zarządzania kontraktem, 
18) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu lub spedycji, 
19) w związku z tworzeniem, dostarczaniem, wdrażaniem oprogramowania informatycznego, chyba 
że oprogramowanie to jest integralną częścią Produktu sprzedawanego/wytwarzanego/ 
Dostarczanego przez Ubezpieczonego, 
20) przez modyfikację genetyczną Produktu lub jego składnika, 
21) w następstwie choroby zawodowej powstałej u Pracownika, 
22) wykonywaniem czynności medycznych lub innych czynności wykonywanych w celach leczniczych, 
prowadzeniem badań klinicznych lub innych badań o charakterze medycznym, 
23) utylizacją lub ostatecznym składowaniem odpadów, 
24) z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów prawa: 
a) o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (szkody ekologiczne), 
b) o odpadach, 
25) nałożeniem grzywien, kar administracyjnych lub sądowych, w tym również odszkodowań  
o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), kar umownych oraz innych kar o charakterze 
pieniężnym; 
26) z  tytułu  odpowiedzialności  cywilnej  Ubezpieczonego  wykraczającej  poza  ustawowy  zakres 
odpowiedzialności lub wynikającej z umownego przejęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności 
innych podmiotów, 
27) z  tytułu  roszczeń  o  wykonanie  zobowiązania,  o  należyte  wykonanie  zobowiązania,  z  tytułu 
zastępczego wykonania zobowiązania, roszczeń o zwrot świadczeń, a także roszczeń o zwrot 
kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania zobowiązania; 
Jednakże ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Szkody 
będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 

28) z tytułu roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi za wady lub gwarancji jakości, 
29) z tytułu roszczeń, w sytuacji gdy zgodnie z prawem: 

a) świadczenie naruszałoby handlowe lub ekonomiczne sankcje lub embarga, 
b) świadczenia miałyby zostać spełnione na rzecz osoby, która jest objęta zakazem otrzymywania 
korzyści gospodarczych na mocy handlowych lub ekonomicznych sankcji lub embarg, 
c) Szkoda wynika z działań objętych zakazem prowadzenia działalności przez Ubezpieczonego na mocy 
handlowych lub ekonomicznych sankcji lub embarg. 

Odpowiedź 48 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez 
zmian. 
SEKCJA IV 
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA W TRAKCIE ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH 
Pytanie 49 
Prosimy o zmianę sum ubezpieczenia na PLN jako równowartość oczekiwanych sum ubezpieczenia w EURO. 
Odpowiedź 49 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez 
zmian. 
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Pytanie 50 
Prosimy  o  doprecyzowanie  leczenia  chorób  przewlekłych - czy  to  leczenie  następstw  chorób 
przewlekłych a nie wyjazd za granicę na leczenie chorób przewlekłych. 
Odpowiedź 50 
Zamawiający potwierdza, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte koszty planowanego leczenia chorób 
przewlekłych podczas zagranicznych podróży służbowych. 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Pytanie 51 
Proszę o przesuniecie terminu składania ofert do dnia 19.06.2020 r. 
Odpowiedź 51 
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 17.06.2020 r., godzina składania ofert 
pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 52 
Wnosimy o zmianę pkt. 5.7.4 na zapis: 

Celem uniknięcia wątpliwości ustala się, że jeżeli katastrofa budowlana zaistniała wskutek 
ubezpieczonych niniejszą umową ryzyk, nie stosuje się limitu odpowiedzialności przewidzianego w 
niniejszym punkcie, a odpowiedzialność ograniczona jest limitami i sumami zapisanymi w niniejszym 
SIWZ. 

Odpowiedź 52 

Zamawiający akceptuje wnioskowaną zmianę. Po zmianie pkt 5.7.4 przyjmuje brzmienie: 

5.7.4 Celem uniknięcia wątpliwości ustala się, że jeżeli katastrofa budowlana zaistniała wskutek 
ubezpieczonych niniejszą umową ryzyk, nie stosuje się limitu odpowiedzialności przewidzianego  
w niniejszym punkcie, a odpowiedzialność ograniczona jest limitami i sumami zapisanymi w niniejszym SIWZ. 

 

Pytanie 53 

Proszę o informację w jakim wieku są osoby objęte ochroną ubezpieczeniową ? 

Odpowiedź 53 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe ubezpieczenie przewidziane jest dla wszystkich pracowników 
Zamawiającego, którzy mogą być delegowani do wykonywania czynności służbowych za granicą.  Pragniemy 
również zauważyć, że struktura (w tym wiekowa) będzie podlegała w okresie realizacji zamówienia zmianom.  

 
Pytanie 54 

Wnoszę o zmianę treści SIWZ z: 

1.3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest życie i zdrowie Ubezpieczonych. 
Z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia z tytułu 
stałego uszczerbku na zdrowiu, orzeczonego przez jego lekarzy 
– wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu 
do sumy ubezpieczenia. Procent stałego uszczerbku na zdrowiu określają lekarze powołani przez 

Ubezpieczyciela na podstawie tabeli ZUS - Ocena procentowa stałego lub długotrwałego uszczerbku na 

zdrowiu. Dodatkowo, ochroną objęte jest ryzyko zawału serca i udaru mózgu oraz szkody powstałe  

w następstwie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonych. 

na: 

1.3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - Z tytułu ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu, 
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orzeczonego przez lekarza – wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku 
na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia. Stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany jest na podstawie 
Tabeli Norm Uszczerbku na (...) udostępnianej Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu. Dodatkowo, ochroną 
objęte jest ryzyko zawału serca i udaru mózgu pod warunkiem, iż Ubezpieczony nie przekroczył 60 rż. 
Odpowiedź 54 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 55 

Wnosimy o potwierdzenie, że zapis punktu 10.1. stanowi maksymalną odpowiedzialność ubezpieczyciela na 

wszystkich ubezpieczonych z zastrzeżeniem, że maksymalną odpowiedzialność ubezpieczyciela względem 

jednego ubezpieczonego stanowią sumy ubezpieczenia uwzględnione w pkt. 6. 

Odpowiedź 55 

Zamawiający potwierdza, że ograniczenie określone w pkt. 10.1 stanowi górny limit odpowiedzialności 
ubezpieczyciela wszystkich ubezpieczonych z zastrzeżeniem, że maksymalną odpowiedzialność 
ubezpieczyciela względem jednego ubezpieczonego stanowią sumy ubezpieczenia uwzględnione w pkt. 6. 

 
Pytanie 56 
Wnosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 17.06.2020r. 
Odpowiedź  56 
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 17.06.2020 r., godzina składania ofert 
pozostaje bez zmian. 
 
Część 2 zamówienia 
 
Pytanie 57 
W odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia 
wyłączone są szkody powstałe wskutek winy umyślnej. 
Odpowiedź 57 
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia określony w Sekcji IV nie obejmuje szkód wyrządzone 
umyślnie wyłącznie przez reprezentantów Zamawiającego. Jednocześnie w odniesieniu do szkód 
wyrządzonych umyślnie przez pracowników Zamawiającego ubezpieczycielowi zagwarantowane  prawo 
regresu wobec sprawcy szkody.  
 
Pytanie 58 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 wnioskujemy o wyłączenie z zakresu szkód powstałych 
wskutek winy umyślnej. 
Odpowiedź 58 
Zamawiający modyfikuje zapis w Sekcja IV  ppkt. 5.1.1, który przyjmuje brzmienie: 

5.1.1 powstałe na skutek winy umyślnej Ubezpieczającego i jego pracowników. 

 

Pytanie 59 

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia poniższego zapisu: 
13.2 W odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicją pkt. 9.1.), regres ma zastosowanie jedynie  

w przypadku: 
13.2.1 szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub środków 

odurzających; 
13.2.2 szkód wyrządzonych podczas kierowania pojazdem przez osobę nie posiadającą odpowiednich 

uprawnień, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody, 
13.2.3 sytuacji określonej w Ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 
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Odpowiedź 59 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w pkt. 13.2 w Sekcji I. 
 
Pytanie 60 

W odniesieniu do ubezpieczenia AC wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych na 
terytorium Maroka, Tunezji i Izraela. 
Odpowiedź 60 
Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Po zmianie pkt. 2.1. Sekcji IV przyjmuje brzmienie: 
2.1 Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń  
i kradzieży (AC) obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów europejskich.  
 
Pytanie 61 

W odniesieniu do ubezpieczenia AC wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia  poniższego zapisu: 
3.2. Przekroczenie lub złamanie przepisów ruchu drogowego przez kierującego pojazdem nie będzie miało 

wpływu na wypłatę odszkodowania. 

Odpowiedź 61 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 62 
W odniesieniu do ubezpieczenia AC wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia  poniższego zapisu: 
3.3. Kradzież pojazdu wraz z dokumentami pozostawionymi w pojeździe przez użytkownika nie będzie miała 

wpływu na wypłatę odszkodowania. 

Odpowiedź 62 
Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę i skreśla pkt 3.3. w Sekcji IV. 
Po zmianie pkt. 3.4 przyjmuje nr 3.3, natomiast pkt. 3.5 przyjmuje nr 3.4. 
 

Pytanie 63 
W odniesieniu do ubezpieczenia AC wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia  poniższego zapisu: 
3.5. W przypadku kradzieży, zagubienia kluczyków, kart, pilotów do samochodu ubezpieczyciel będzie 

udzielał ochrony ubezpieczeniowej w pełnym zakresie ryzyka autocasco (wraz z ryzykiem kradzieży pojazdu 

oraz kradzieży z włamaniem do pojazdu) przez okres 30 dni od wystąpienia kradzieży, zagubienia kluczyków, 

kart, pilotów, bez wymogu pozostawiania pojazdu na parkingu strzeżonym lub innych dozorowanych 

miejscach. 

Odpowiedź 63 
Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę i skreśla pkt 3.4. (przed zmianą wnioskowaną w pytaniu 
nr 6  o numerze 3.5) w Sekcji IV. 
 
Pytanie 64 
W odniesieniu do ubezpieczenia AC wnioskujemy o zmianę zapisu: 
Jest: 
10.6. Na wniosek Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel podejmie działania w zakresie likwidacji szkody i wypłaty 
odszkodowania także w przypadku, gdy roszczenie o odszkodowanie za powstałą szkodę może być 
skierowane do osób trzecich (sprawcy zdarzenia) oraz gdy odszkodowanie przysługuje z obowiązkowych 
umów ubezpieczenia zawartych przez osoby trzecie. Szkody takie będą likwidowane z ubezpieczenia 
pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC). W związku z prawem regresu Ubezpieczyciela do sprawcy 
szkody, wypłata odszkodowania z ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC) nie będzie 
obciążała szkodowości Ubezpieczonego. 
na: 
10.6. Na wniosek Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel podejmie działania w zakresie likwidacji szkody i wypłaty 
odszkodowania także w przypadku, gdy roszczenie o odszkodowanie za powstałą szkodę może być 
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skierowane do osób trzecich (sprawcy zdarzenia) oraz gdy odszkodowanie przysługuje z obowiązkowych 
umów ubezpieczenia zawartych przez osoby trzecie. Szkody takie będą likwidowane z ubezpieczenia 
pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC). W związku z prawem regresu Ubezpieczyciela do sprawcy 
szkody, wypłata odszkodowania z ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC) będzie 
obciążało przebieg szkodowości AC zamawiającego, do momentu uzyskania przez Towarzystwo regresu  
z Towarzystwa sprawcy. 
Odpowiedź 64 
Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Pkt. 10.6 w Sekcji IV. po zmianie przyjmuje  
brzemiennie: 
10.6. Na wniosek Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel podejmie działania w zakresie likwidacji szkody i wypłaty 
odszkodowania także w przypadku, gdy roszczenie o odszkodowanie za powstałą szkodę może być 
skierowane do osób trzecich (sprawcy zdarzenia) oraz gdy odszkodowanie przysługuje z obowiązkowych 
umów ubezpieczenia zawartych przez osoby trzecie. Szkody takie będą likwidowane z ubezpieczenia 
pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC). W związku z prawem regresu Ubezpieczyciela do sprawcy 
szkody, wypłata odszkodowania z ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC) będzie 
obciążało przebieg szkodowości AC zamawiającego, do momentu uzyskania przez Towarzystwo regresu z 
Towarzystwa sprawcy. 
 

Pytanie 65 

W odniesieniu do ubezpieczenia AC wnioskujemy o wprowadzenie składek minimalnych w wysokości 200 zł 

dla wszystkich pojazdów. 

Odpowiedź 65 
Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę i w wprowadza w Sekcji I w ppkt. 6.8 zmianę. Po zmianie 

ppkt. 6.8 przyjmuje  brzmienie: 

6.8.Składka minimalna w odniesieniu do ubezpieczenia AC wynosi 200 zł. W pozostałym zakresie 
Ubezpieczyciel nie będzie stosował składek minimalnych. 
 
Pytanie 66 
W odniesieniu do nowo nabywanych lub wchodzących do ubezpieczenia pojazdów osobowych prosimy  
o informację, czy Zamawiający przewiduje zakup jeszcze innych pojazdów, poza pojazdami wskazanym  
w formularzu ofertowym i jeżeli tak, prosimy o podanie szacunkowej wartości zamówienia.  
Odpowiedź 66 
Zamawiający przekazał informacje o planowanych zakupach w załączniku Załącznik nr 2B do SIWZ - 
Szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny oraz w Załączniku 6b. 

 
Pytanie 67 
Wnioskujemy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień: 17.06.2020r. 
Odpowiedź 67 
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 17.06.2020 r., godzina składania 
ofert pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie 68 

Wnosimy o wyodrębnienie ryzyka Assistance z AC, z odrębną składką. 
Odpowiedź 68 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 69 

Wnosimy o modyfikację zapisów, o których mowa w OPZ SEKCJA IV podpunkt 3.1.10. z zassaniu cieczy 

przez pracujący silnik na „zassaniu cieczy przez pracujący silnik o ile nie nastąpiło w wyniku kontynuowania 

jazdy w warunkach stwarzających zagrożenie zalania lub zassania wody do silnika” 
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Odpowiedź 69 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Po zmianie ppkt. 3.1.10 przyjmuje brzmienie: 

3.1.10 zassaniu cieczy przez pracujący silnik o ile nie nastąpiło w wyniku kontynuowania jazdy  

w warunkach stwarzających zagrożenie zalania lub zassania wody do silnika. 

 

Pytanie 70 

Wnosimy o wykreślenie zapisów, o których mowa w OPZ SEKCJA IV pkt 3.3. - Kradzież pojazdu wraz  

z dokumentami pozostawionymi w pojeździe przez użytkownika nie będzie miała wpływu na wypłatę 

odszkodowania. 

Odpowiedź 70 

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę i skreśla pkt 3.3. w Sekcji IV. 

 
Pytanie 71 

Wnosimy o wykreślenie zapisów, o których mowa w OPZ SEKCJA IV pkt 3.4. - Brak uprawnień do 

prowadzenia pojazdu przez kierującego w przypadku kiedy nie poinformował on o powyższym 

Ubezpieczonego, nie wyłącza odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę powstałą z winy kierującego. 

Odpowiedź 71 

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę i skreśla pkt 3.4. w Sekcji IV. 
 

Pytanie 72 
Wnosimy o wykreślenie zapisów, o których mowa w OPZ SEKCJA IV pkt 3.5. - W przypadku kradzieży, 

zagubienia kluczyków, kart, pilotów do samochodu ubezpieczyciel będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej 

w  pełnym zakresie ryzyka autocasco (wraz z ryzykiem kradzieży pojazdu oraz kradzieży z włamaniem do 

pojazdu) przez okres 30 dni od wystąpienia kradzieży, zagubienia kluczyków, kart, pilotów, bez wymogu 

pozostawiania pojazdu na parkingu strzeżonym lub innych dozorowanych miejscach. 

Odpowiedź 72 

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę i skreśla pkt 3.5. w Sekcji IV. 
 

Pytanie 73 
Wnosimy o wykreślenie zapisów, o których mowa w OPZ SEKCJA IV, postanowienia dotyczące usług 

Assistance podpunkt 4.1.3.1. - złomowanie/sprzedaż uszkodzonego pojazdu; 

Odpowiedź 73 

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Po zmianie pkt. 4.1.3.1 przyjmuje brzmienie: 

4.1.3.1 - naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia, w tym awaryjne otwieranie zamków i dowóz paliwa, 
organizacja parkingu. 

 
Pytanie 74 

Wnosimy o wykreślenie zapisów, o których mowa w OPZ SEKCJA IV, postanowienia dotyczące usług 

Assistance podpunkt 4.1.3.3. - zapobieżenie zwiększeniu się szkody; 

Odpowiedź 74 

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Po zmianie pkt. 4.1.3.3 przyjmuje brzmienie: 
4.1.3.3 - zabezpieczenie pojazdu po szkodzie,  w tym organizacja parkingu do 3 dób; 

 
Pytanie 75 

Wnosimy o wykreślenie zapisów, o których mowa w OPZ SEKCJA IV, postanowienia dotyczące usług 

Assistance podpunkt 4.1.3.5. - sprzedaż/złomowanie uszkodzonego pojazdu, jeżeli stwierdzona została 
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szkoda całkowita; 

Odpowiedź 75 

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę i skreśla ppkt. 4.1.3.5.   
 
Pytanie 76  
Wnosimy o wykreślenie zapisów, o których mowa w OPZ SEKCJA IV, postanowienia dotyczące usług 
Assistance podpunkt 4.1.3.6. – „dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt. 5. 
ustawy prawo o ruchu drogowym, którego wykonanie jest konieczne w związku ze szkodą, za którą 
Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność” oraz przeniesienie ich do zakresu ubezpieczenia AC. 
Odpowiedź 76 
Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Jednocześnie dodaje pkt. 7.8 w Sekcji IV w brzmieniu: 
7.8 Odszkodowanie będzie powiększone o koszt badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt. 
5. ustawy prawo o ruchu drogowym, którego wykonanie jest konieczne w związku ze szkodą, za którą 
Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność. 

 
Pytanie 77 

Wnosimy o wykreślenie zapisów: „w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, przesłanej za 

pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym” ilekroć o nich mowa w OPZ oraz IPU. 

Odpowiedź 77 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 78 
Dodatkowo wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert z 15.06.2020r. na 16.06.2020r. 
Odpowiedź 78 
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 17.06.2020 r., godzina składania ofert 
pozostaje bez zmian. 
 
 
 
Zamawiający informuje, że wszelkie informacje o zmianach SIWZ zamieszczane są na stronie internetowej 
Zamawiającego, na której udostępniono SIWZ dotyczącą przedmiotowego postępowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokonywanymi zmianami. 
 
 
 
 
 
        Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                      Grzegorz Augustyniak 


