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spr. nr 04/POIR/2019                 Warszawa, 16.04.2019r. 
 
 

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 termin składania ofert w tym postępowaniu, określony na 
dzień 17.04.2019r., zostaje przesunięty na dzień 18.04.2019r. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli na:  
 
1. Klauzula automatycznego pokrycia  
Klauzula automatycznego pokrycia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że:  
Ubezpieczyciel obejmuje automatycznie ochroną ubezpieczeniową mienie w posiadanie, którego 
wejdzie Ubezpieczający/Ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. 
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest poinformować Ubezpieczyciela o tym fakcie w ciągu 
60 dni po upływie kwartału w którym zostało nabyte nowe mienie. Składka zostanie naliczona wg 
stawek przyjętych w ofercie. Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się z chwilą przejścia na 
Ubezpieczonego odpowiedzialności związanej z posiadaniem majątku lub dostarczeniem nowo 
nabytego mienia na miejsce prowadzonej działalności.  
Roczny limit automatycznego pokrycia: maksymalnie 20% sumy ubezpieczenia środków 
trwałych/sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia.  
Dotyczy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego  
 
Odpowiedź ad. 1 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli i wprowadzenie limitu automatycznego pokrycia 
maksymalnie 20% sumy ubezpieczenia środków trwałych/sprzętu elektronicznego zgłoszonego do 
ubezpieczenia.  
 
2. Klauzula warunków i taryf – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia, określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony 
uzgodniły, że:  
 
w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia lub limitu 
odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki 
ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia. Przyjęte limity mogą być odtworzone 
dwukrotnie w rocznym okresie ubezpieczenia.  
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)  
 
Odpowiedź  ad. 2  
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z klauzuli warunków i taryf zapisu o treści „ Przyjęte limity 
mogą być odtworzone dwukrotnie w rocznym okresie ubezpieczenia”.  
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3. Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:  
 
Ochrona ubezpieczeniowa w każdym rocznym okresie ubezpieczenia trwa do chwili wyczerpania 
ustalonej sumy ubezpieczenia (pomniejszanie sumy ubezpieczenia o każde wypłacone 
odszkodowanie), przy czym na wniosek Ubezpieczającego suma ubezpieczenia może być uzupełniona 
przy opłaceniu dodatkowej składki. Suma ubezpieczenia może zostać uzupełniona maksymalnie 
dwukrotnie w rocznym okresie ubezpieczenia.  
(dotyczy ubezpieczenia mienia)  
Powyższa zasada nie ma zastosowania do sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka oraz 
limitów odpowiedzialności ustalanych na jedno i/ wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź  ad. 3  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia o treści jak 
przytoczona. 
 
4. Klauzula miejsc ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:  
 
Do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i nowo powstałe w trakcie okresu ubezpieczenia 
lokalizacje należące do Ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością na 
terenie Polski.  
Limit odpowiedzialności 10 000 000 PLN na jedną i na wszystkie lokalizacje/dotyczy ubezpieczenia 
mienia.  
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)  
 
Odpowiedź  ad. 4 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli miejsc ubezpieczenia o treści jak przytoczona. 
 
5. Klauzula przechowywania mienia – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:  
 
Do odpowiedzialności Ubezpieczyciela włączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia od 
podłoża, w tym w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to 
składowane było bezpośrednio na podłodze lub na podstawie niższej niż 10 cm, z włączeniem szkód 
spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry  
Limit odpowiedzialności 50.000,00 PLN na jedną i na wszystkie lokalizacje.  
(dotyczy ubezpieczenia mienia)  
 
Odpowiedź  ad. 5 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli przechowywania 
mienia. 
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6. Klauzula ubezpieczenia sprzętu zamontowanego poza budynkami – z zachowaniem pozostałych, 
nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że:  
 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie zamontowanym poza 
budynkami wskazanymi w lokalizacjach.  
(dotyczy ubezpieczenia mienia)  
Jakie mienie ma myśli Zamawiajacy? Proszę o wskazanie lub wykreślenie tej klauzuli. Do mienia 
zainstalowanego na zewnątrz odnosi się już klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów 
budynków i budowli  
 
Odpowiedź  ad. 6  
Zamawiający zdecydował o usunięciu klauzuli ubezpieczenia sprzętu poza budynkami z treści 
zapytania. 
 
7. Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli – z zachowaniem 
pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:  
 
ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są szkody w ubezpieczonych budynkach i budowlach 
spowodowane kradzieżą elementów stałych tych obiektów (np. rynien, parapetów, przęseł ogrodzeń 
itp.). Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi 50.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.  
(dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk)  
 
Odpowiedź  ad. 7  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli ubezpieczenia 
kradzieży stałych elementów budynków i budowli. 
 
8. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, 
strony uzgodniły, że: ochrona ubezpieczeniowa nie ulegnie zmianom, jeżeli budynki, urządzenia i 
instalacje są wyłączone z eksploatacji pod warunkiem, że mienie to jest należycie zabezpieczone.  
 
(dotyczy ubezpieczenia mienia)  
Proszę o wyjaśnienie czy przedmiotem ubezpieczenia jest lub będzie mienie wyłączone z 
eksploatacji w okresie ubezpieczenia? Jeśli tak, jakie to mienie?  
Jeśli Zamawiający nie zamierza wyłączyć z eksploatacji mienia (budynków, urządzeń, instalacji) 
proszę o usunięcie tej klauzuli z zakresu ubezpieczenia.  
Lub proszę o modyfikację treści klauzuli  
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z 
użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją 
całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim 
związanej.  
Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez 
okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są 
łącznie następujące warunki:  
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2) teren 
zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,  
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3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i 
gotowe do użycia,  
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne 
ciecze oraz para.  
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji 
pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź  ad. 8  
 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie klauzuli z zakresu ubezpieczenia. Zamawiający wyraża 
zgodę na modyfikację treści: 
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, 
w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, 
że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres 
dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie 
eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej.  
Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres 
dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie 
następujące warunki:  
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2) teren 
zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,  
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i 
gotowe do użycia,  
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne 
ciecze oraz para.  
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji 
pozostaje poza zakresem ubezpieczenia”.  
 
9. Klauzula aktów terroryzmu – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że:  
 
zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w 
wyniku pożaru, eksplozji, upadku statku powietrznego i akcji ratowniczej prowadzonej w związku z 
tymi zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu, a także 
następstwem podpalenia lub podłożenia ładunków wybuchowych przez grupy przestępcze albo 
innych czynów kryminalnych. Przez akty terroryzmu rozumie się działanie jakiejkolwiek osoby w 
imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia 
na niego wpływu (de iure lub de facto) przy użyciu siły albo przemocy.  
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 5 000 000 zł  
Proszę o potwierdzenie, ze intencją Zamawiającego nie jest objęci szkód powstałych wskutek:  
1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,  
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, 
strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz  
3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub 
rasowego.  
(dotyczy ubezpieczenia mienia) 
 
Odpowiedź  ad. 9  
Zamawiający potwierdza, że intencją nie jest objęcie szkód powstałych wskutek:  
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1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,  
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, 
gróźb i fałszywych alarmów oraz  
3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub 
rasowego.  
(dotyczy ubezpieczenia mienia) 
  
10. Klauzula samodzielnej likwidacji drobnych szkód – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 
niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczający/Ubezpieczony jest uprawniony do samodzielnej 
likwidacji szkód o szacunkowej wartości kosztów naprawy / wymiany do 5 000 zł. 
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do przedstawienia protokołu szkodowego oraz 
dokumentacji fotograficznej szkody ubezpieczycielowi.  
 
Protokół szkodowy i fotografie mogą okazać się nie wystarczające do likwidacji szkód, dla tego też 
proszę o uwzględnienie poniższego:  
Ubezpieczający przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o 
wypłacie odszkodowania tj.  
a) Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,  
b) Dokładny opis zdarzenia wraz z określeniem przyczyn zdarzenia i szkody z pełną  
dokumentacją zdjęciową obrazującą stan uszkodzonego mienia bezpośrednio po  
szkodzie,  
c) Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody 
(potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu  
d) Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem 
(potwierdzone za zgodność z oryginałem),  
e) Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na 
stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),  
f) W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopie umowy najmu 
lokalu.  
g) W przypadku szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej – protokół spisany 
ze sprawcą potwierdzający przebieg zdarzenia.  
W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku lub innego przestępstwa dodatkowo:  
h) Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policję,  
i) Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem, j) Kopia 
dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony 
dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub 
administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot.ochrony obiektu – jeśli obiekt jest 
chroniony przez agencje,  
k) Kopia umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, 
protokołu z ostatniego przeglądu systemu – jeśli obiekt posiada system alarmowy.  
 
Odpowiedź  ad. 10  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do klauzuli samodzielnej likwidacji drobnych szkód 
treści jak przytoczona. 
 
11. Klauzula awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów - z zachowaniem pozostałych, nie 
zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Maszyny i urządzenia określone w umowie objęte są 
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ochroną ubezpieczeniową od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze 
nagłym i niespodziewanym.  
 
Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody wynikłe z:  
1) błędów w projektowaniu lub konstrukcji,  
2) błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny lub urządzenia oraz użycia do produkcji 
niewłaściwego bądź wadliwego materiału,  
3) eksploatacji, z powodu: a) niewłaściwej obsługi, b) wandalizmu, c) rozerwania wskutek siły 
odśrodkowej, d) braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych 
lub zabezpieczających, e) niedoboru wody w kotłach maszyn parowych, f) nadmiernego ciśnienia, g) 
zwarcia, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, h) poluzowania się części, i) dostania 
się ciała obcego.  
Limit odpowiedzialności wynosi 300.000 zł.  
Proszę o potwierdzenie, ze intencją nie jest objecie szkód:  

 za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z 
tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,  

 spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy 
ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający lub jego przedstawiciele.  

 
Odpowiedź  ad. 11  

Zamawiający potwierdza, że intencją nie jest objecie szkód:  

 za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z 
tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,  

 spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy 
ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający lub jego przedstawiciele 

 
12. Klauzula zabezpieczeń– proszę o zmianę treści klauzuli na: Wykonawca przyjmuje istniejące 
zabezpieczenia za wystarczające pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi 
przepisami przeglądy.  

 
Odpowiedź  ad. 12  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli zabezpieczeń o treści jak przytoczona. 
 
13. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.04.2019  
 
Odpowiedź  ad. 13 
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.04.2019r. 
 
 

 


