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Dotyczy zapytania ofertowego nr ZAPO/2022/12/00002/B 
 

Odpowiedzi na Pytania 
 
  

  

1. Prosimy o przedłużenie terminu składania oferty do dnia 10.01.2023r.  

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 10.01.2023 r. do godz. 9:00. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje takiego mienia jak:  

prototypy, modele poglądowe, wzory;  

Zamawiający potwierdza. 

3. Prosimy o wprowadzenie poniższych klauzul:  

  

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,  

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,  
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(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 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.  

  

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli CYBER, z zastrzeżeniem wykreślenia z 
klauzuli postanowienia pkt -u c) ust. 2, tj. „błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie 
ubezpieczonego” oraz wykreślenia z ust. 3 postanowienia „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.” 
 
Zamawiający zastrzega, że zakres ubezpieczenia musi obejmować szkody polegające na 
zniszczeniu, uszkodzeniu, utracie mienia jako następstw zdarzeń określonych w niniejszej 
klauzuli. 
 
 

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 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.  

  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie Klauzuli chorób zakaźnych. 
 
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli chorób zakaźnych w poniższej 
treści: 
 
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, chyba że powstały one w ubezpieczonym 
mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.  
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 
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 SANKCYJNA:   

Compensa TU SA VIG nie świadczy ochrony, nie wypłaci świadczenia, ani nie zapewni 

jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej umowy, jeśli taka ochrona, wypłata świadczenia lub 

zapewnienie korzyści skutkowałoby narażeniem Compensa TU SA VIG na jakiekolwiek sankcje, 

zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji ONZ, bądź sankcje handlowe lub ekonomiczne 

wprowadzone na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA lub 

prawa polskiego.  

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli sankcji. 

 

4. Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu  

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia 

stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku 

(o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą 

umową ubezpieczenia. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek 

kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia 

stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją 

mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub 

epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.  

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższego zapisu, z zastrzeżeniem że zakres 

ubezpieczenia musi obejmować szkody powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia 

mienia jako następstwo zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.  

 

5. Prosimy o wykreślenie klauzuli 56, ponieważ oferta jest kwotowana dla określonego klienta.  

Zamawiający dopuszcza wykreślenie klauzuli EIB 56 domniemania zgody ubezpieczyciela. 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych wskutek 

stopniowego pogarszania się stanu, wilgotności lub suchości powietrza, zmian temperatury lub 

wilgotności, kurczenia się, gnicia, pleśni, działania grzybów, owadów lub innych szkodników, 



zwierząt, zmiany koloru, faktury lub wykończenia, chyba że bezpośrednią przyczyną ich 

wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu 

ubezpieczenia.  

Zamawiający dopuszcza wyłączenie z zakresu ubezpieczenia stopniowego działania ww. 

czynników, chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w 

miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia. 

  

7. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: jezdnie, chodniki, drogi, 

pasy startowe, linie kolejowe, tunele, mosty, doki, z zastrzeżeniem że wyłączenie to nie 

obejmuje mienia znajdującego się w granicach lokalizacji (adresu), w której znajdują się 

ubezpieczone budynki;  

Zamawiający potwierdza. 

8. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych wskutek 

działania azbestu.  

 Zamawiający potwierdza. 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych wskutek 

wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia chyba że powstały one w ubezpieczonym 

mieniu wskutek innego zdarzenia szkodowego nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia;  

Zamawiający potwierdza. 

  

  

 

                                                                                 ……………………………………………….... 

                                            podpis kierownika jednostki organizacyjnej 


