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    PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT NA  
„UBEZPIECZENIE MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH”  

O ZNAKU DNO-230-03/22 
 
 

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści konkursu ofert na 

ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych:  

 
 

Pytanie nr 1  

„Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w konkursie ofert – formularzu warunków 

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) / Warunki 

Ubezpieczenia Wykonawcy w tym zapisy klauzul dodatkowych, postanowień szczególnych i definicji. 

Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to 

mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym 

konkursie ofert – formularzu warunków.” 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie nr 2  

„Prosimy o informację czy w tym postępowaniu konkursowym dot. ubezpieczenia Państwa mienia od 

pożaru i innych zdarzeń losowych będzie uczestniczył pośrednik (agent ubezpieczeniowy, broker 

ubezpieczeniowy), jeżeli tak prosimy o jego wskazanie.” 

 
Odpowiedź: 

Postępowanie konkursowe prowadzonego jest przez Zamawiającego samodzielnie. 

 

Pytanie nr 3  

„Prosimy o wprowadzenie poniższych klauzul do ubezpieczenia: 

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, 
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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 
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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. 

 

KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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: 

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm 

bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, 

3.2. 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 

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko 

uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko 
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uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty 

możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem. 

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, 

rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek 

wyłączenia. 

 

KLAUZULA SANKCJI 

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub 

wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela 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. 

 

W przypadku braku zgody na włączenie powyższych klauzul Wykonawca nie będzie miał możliwości 

złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne?” 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie proponowanych klauzul. 

 

Pytanie nr 4  

„Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-

made movements jest wyłączone z zakresu.” 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie nr 5  

„Prosimy o informację co należy rozumieć przez wartość księgową netto. 

Zgodnie z naszymi OWU mienia od ognia i innych zdarzeń losowych suma ubezpieczenia dla 

budynków i budowli, obiektów małej architektury powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej, 

wartości rzeczywistej lub wartości księgowej brutto przez co należy rozumieć: 

WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA (NOWA) – wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia mienia do 

stanu nowego, lecz nie ulepszonego, tj.: 

a) w przypadku budynków i budowli – wartość odpowiadająca kosztom remontu lub odbudowy w tym 

samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji  

i standardu wykończenia; 
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b) w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia – wartość odpowiadająca kosztom naprawy, zakupu 

lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju typu oraz o tych samych bądź zbliżonych 

parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu; 

WARTOŚĆ RZECZYWISTA – wartość odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o stopień zużycia 

technicznego; 

WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO – wartość mienia wynikająca z ewidencji księgowej, która zgodnie  

z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia, z uwzględnieniem 

przeszacowań;” 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji wartości budynków i budowli objętych ubezpieczeniem i wynosi ona 

70.138.430,54 zł i jest to wartość księgowa brutto. 

 

Pytanie nr 6  

„Prosimy o informację jakie budowle mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową i jaka jest ich suma 

ubezpieczenia” 

 
Odpowiedź: 

Na budowlę Zamawiającego składają się: 

 instalacje CO kanału ciepłowniczego głównego,  

 instalacja zewnętrzna CO,  

 kanalizacja sanitarna,  

 parkingi,  

 kable YAKY,  

 linie telekomunikacyjne napowietrzne,  

 ogrodzenie,  

 studnia głębinowa.  

 

Pytanie nr 7  

„Czy w księdze wieczystej dotyczącej nieruchomości Ubezpieczonego wpisane jest więcej niż dwie 

hipoteki – każda przysługująca innemu wierzycielowi?” 

 
Odpowiedź: 

Nie. 
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Pytanie nr 8  

„Czy min. jeden z elementów budowlanych budynków / budowli (np. więźba dachowa) wykonany jest  

z materiałów palnych, takich jak: drewno, płyty drewnopochodne, płyty warstwowe? Jeżeli tak prosimy 

o określenie ich sum ubezpieczenia i podanie z jakim materiałów palnych są zbudowane..” 

 
Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie nr 9  

„W odniesieniu do konstrukcji budynków, prosimy o informacje czy elementy palne konstrukcji 

(drewniane) są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniejącą i czy impregnacja 

była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów.” 

 
Odpowiedź: 

Konstrukcje budynków nie są wykonane z elementów palnych. 

 

Pytanie nr 10  

„Prosimy o potwierdzenie, czy 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 przez uprawnionych wykonawców oraz 

według wskazań producenta. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 

otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 

c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) instalacji gazowej; 

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 

f) instalacji gazów medycznych; 

g) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; 

h) instalacji ciśnieniowych; 

i) urządzeń dźwigowych.” 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 
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Pytanie nr 11  

„Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na 

użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem. Jeżeli 

nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają oraz wskazanie 

przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto aby to zmienić, jakie jest 

faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu.” 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie nr 12  

„Czy posiadają Państwo opracowaną i wdrożoną Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?” 

 
Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie nr 13 

„Prosimy o informację czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia ppoż. tj.: 

• gaśnice, agregaty gaśnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami? 

• czynne hydranty wewnętrzne i/lub system sygnalizacji pożarowej i/lub stałe urządzenia gaśnicze 

dopuszczone do ochrony przeciwpożarowej na terenie RP?” 

 
Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie nr 14  

„Jeżeli odpowiedź na pyt. 13 jest twierdząca prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia 

przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne 

potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany 

nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy 

są zgodne z obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej? W 

przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku oraz 

opisu w jakim zakresie nie spełniają warunków?” 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 
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Pytanie nr 15 

„Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób 

przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,  

w szczególności: 

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) 

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?” 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie nr 16  

„Prosimy o informację, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowe, instalacje odgromową?” 

 
Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie nr 17  

„Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako 

stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy  

o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego 

(wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia 

zużycia technicznego;” 

 
Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie nr 18 

„Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli tak, prosimy o 

informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez 

Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem 

przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do 

właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami?” 
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Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie nr 19 

„Czy w chwili obecnej na terenie Zamawiającego trwają remonty, jakieś inwestycje budowlano - 

montażowe, remontowe, modernizacje? Jeżeli tak prosimy o informacje nt. prowadzonych prac, 

remontów oraz czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?” 

 
Odpowiedź: 

W chwili obecnej na Pawilonie nr 4 trwają roboty budowlane polegające na malowaniu powierzchni 

wewnętrznych. Pawilon nr 4 nie jest wyłączony z użytkowania. 

 

Pytanie nr 20  

„Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) we wszystkich miejscach ubezpieczenia Zamawiającego 

wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, 

prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie 

wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości 

poniesionych szkód.” 

 
Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie nr 21  

„Prosimy o informacje czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia szklarnie, namioty, budynki / 

budowle wyłączone z eksploatacji, budynki / budowle w złym stanie technicznym - jeżeli tak prosimy 

 o wskazanie sum ubezpieczenia.” 

 
Odpowiedź: 

Nie. 

 


