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spr. nr 04/POIR/2019                 Warszawa, 12.04.2019r. 
 
 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacje Zapytania ofertowego 
 

w postępowaniu na ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej (FNP). 
 
Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22, 02-
611 Warszawa informuje, że odpowiada na pytania Wykonawcy i modyfikuje treść Zapytania 
ofertowego w zakresie określonym w odpowiedziach na pytania. 
Zamawiający jednocześnie informuje, że ze termin składania ofert w tym postępowaniu, określony 
na dzień 17.04.2019r., pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o wyłączenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli aktów terroryzmu. W przypadku 
negatywnego rozpatrzenia powyższej prośby prosimy o następującą zmianę treści klauzuli aktów 
terroryzmu oraz wysokości limitu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy 
ubezpieczenia ustala się, że: 
1.    Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek aktów 
terroru i sabotażu. 
2.    Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: 
1)    powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, 
chemicznych lub biologicznych, 
2)    wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego, 
3)    spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku 
działania wirusów komputerowych, 
4)    powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, 
gróźb oraz fałszywych alarmów, 
5)    powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, 
niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,  
6)    we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących 
poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,  
7)    spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub 
potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało 
pisemnie uzgodnione z ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte.  
3.    Limit odpowiedzialności 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  
4.    Franszyza redukcyjna 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 5 000 PLN w każde j 
szkodzie.  
 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli aktów terroryzmu oraz na zmniejszenie 
limitu odpowiedzialności. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 5 000 PLN w każdej szkodzie.  
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Pytanie nr 2 
Prosimy o wyłączenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji. 
W przypadku negatywnego rozpatrzenia powyższej prośby prosimy o doprecyzowanie jej treści o 
następujące sformułowanie: W odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji dłużej niż 
90 dni wprowadza się w okresie nieużytkowania obowiązek zamknięcia głównego zaworu 
doprowadzającego wodę. 
 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli 
wyłączenia ryzyka z eksploatacji. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do klauzuli 
następującej treści: „W odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji dłużej niż 90 dni 
wprowadza się w okresie nieużytkowania obowiązek zamknięcia głównego zaworu 
doprowadzającego wodę.” 
  
Pytanie nr 3 
W odniesieniu do OC organizatora imprez prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do imprez z 
użyciem materiałów pirotechnicznych, fajerwerków, sztucznych ogni warunkiem udzielenia  
ochrony jest powierzenie ich organizacji firmom profesjonalnie zajmującym się organizowaniem 
imprez z użyciem materiałów pirotechnicznych, fajerwerków, sztucznych ogni.  
 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do imprez z użyciem materiałów pirotechnicznych, 
fajerwerków, sztucznych ogni warunkiem udzielenia ochrony będzie powierzenie ich organizacji 
firmom profesjonalnie zajmującym się organizowaniem imprez z użyciem materiałów 
pirotechnicznych, fajerwerków, sztucznych ogni. 
  
Pytanie nr 4 
Prosimy o następującą modyfikację treści klauzuli ubezpieczenia sprzętu zamontowanego poza 
budynkami 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy 
ubezpieczenia ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody 
polegające na kradzieży mienia będącego własnością ubezpieczonego i przymocowanego na 
zewnątrz do budynków lub budowli stanowiących własność lub użytkowanych przez 
ubezpieczonego. Przedmiotowe mienie musi być przytwierdzone do budynków lub budowli w 
sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 300.000,00 zł. 
Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł w każdej szkodzie. 
  
Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści klauzuli ubezpieczenia sprzętu zamontowanego 
poza budynkami „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o 
szkody polegające na kradzieży mienia będącego własnością ubezpieczonego i przymocowanego 
na zewnątrz do budynków lub budowli stanowiących własność lub użytkowanych przez 
ubezpieczonego. Przedmiotowe mienie musi być przytwierdzone do budynków lub budowli w 
sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 300.000,00 zł . 
Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł w każdej szkodzie.”  
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Pytanie nr 5 
Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności z tytułu klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do 
wysokości 500.000,00 zł. 
 
Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności z tytułu klauzuli przezornej sumy 
ubezpieczenia do wysokości 500.000,00 zł. 
  
Pytanie nr 6 
Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności z tytułu klauzuli włączenia szkód w wyniku strajków, 
zamieszek rozruchów do wysokości 1.000.000,00 zł. 
 
Odpowiedź nr 6: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu odpowiedzialności z tytułu klauzuli włączenia 
szkód w wyniku strajków, zamieszek rozruchów do wysokości 1.000.000,00 zł.  
 
Pytanie nr 7 
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub 
posiadania mienia prosimy o potwierdzenie, jakiego rodzaju działalność ma być przedmiotem 
ubezpieczenia przez wskazanie właściwych przedmiotowo rodzajów działalności wg Polskiej 
Klasyfikacji Działalności. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie 
jest objęcie ochroną szkód: 
1) związanych z prowadzeniem działalności 
a) bankowej lub ubezpieczeniowej, 
b) księgowej lub finansowej, 
c) leasingowej, 
d) dotyczącej przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania, 
e) reklamowej, 
f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,  
g) polegającej na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, 
kosztorysowaniu. 
2) związanych z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności; 
3) wynikających z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;  
4) związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, a także praw 
autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub 
zdobnicze; 
5) wyrządzonych przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy 
zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej;  
6) powstałe w związku z prowadzeniem badań klinicznych lub wykonywaniem innej działalności  
leczniczej. 
  
Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia jest działalność sklasyfikowana wg. PKD 
(PKD 2007): 9499Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana. 
Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest objęcie ochroną szkód: 
1) związanych z prowadzeniem działalności, 
a) bankowej lub ubezpieczeniowej, 
b) księgowej lub finansowej, 
c) leasingowej, 
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d) dotyczącej przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,  
e) reklamowej, 
f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki, 
g) polegającej na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, 
kosztorysowaniu; 
2) związanych z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;  
3) wynikających z niedotrzymania terminów, wszelkiego  rodzaju opóźnień lub zwłoki; 
4) związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, a także praw 
autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub 
zdobnicze; 
5) wyrządzonych przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy 
zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej;  
6) powstałe w związku z prowadzeniem badań klinicznych lub wykonywaniem innej działalności 
leczniczej. 
 
Pytanie nr 8 
W odniesieniu do całości Zamówienia prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU/SWU wykonawcy 
wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają 
one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź nr 8: 
Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU/SWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że 
Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia. 


