
      

       Odpowiedzi na pytania. 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego ZP-URB-11/2021 pn “Ubezpieczenie mienia i 

odpowiedzialności cywilnej Urbis Sp. z o.o." w 

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, iż w trakcie procedury dotyczącej w/w 

zadania wpłynęły zapytania na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 

 

 

PYTANIE 1 : 

Prosimy o zgodę na wprowadzenie w polisie zapisów związanych z Covid – 19 w niniejszej treści: 

„Niniejsza umowa ubezpieczenia pokrywa wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej). Oznacza to, że 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. Przez „chorobę 

zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem 

jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym: 

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

bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, 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.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. Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń 

zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.”. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w polisie zapisów związanych z Covid - 19 ni 

niniejszej treści: 

„Niniejsza umowa ubezpieczenia pokrywa wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej). Oznacza to, że 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. 

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za 

pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, 

przy czym: 

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

organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, 

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.    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. 

 

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, 

dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.” 

 

PYTANIE 2 : 

Prosimy o wprowadzenie zapisu, że dla Samorządów oraz innych jednostek, które wydają 

jakiekolwiek decyzje administracyjne, wyłączeniu podlegaj decyzje administracyjne dotyczące 

wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na  wprowadzenie zapisu, że dla Samorządów oraz innych jednostek, 

które wydają jakiekolwiek decyzje administracyjne, wyłączeniu podlegaj decyzje administracyjne 

dotyczące wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią. 

 

PYTANIE 3 : 

Prosimy o akceptację i wprowadzenie poniższego zapisu: 

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody 

wynikające z przeniesienia  

chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego 

niedbalstwa  

Ubezpieczonego do wysokości podlimitu 200 000,00PLN”,  

 

 

 



ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na akceptację i wprowadzenie poniższego zapisy: 

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wyni-

kające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź 

wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego do wysokości podlimitu 200 000,00PLN”,  

. PYTANIE 4 : 

Prosimy o potwierdzenie wysokości limitu dla ochrony w zakresie katastrofy budowlanej w 

wysokości 2 000 000,00PLN.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza wysokość limitu dla ochrony budowlanej  w wysokości 200 000,00 PLN, 

PYTANIE 5 : 

Prosimy o potwierdzenie wysokości limitu dla kosztów poszukiwania przyczyny szkody zalaniowej 

w wysokości 200 000,00PLN.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza wysokość limitu dla kosztów poszukiwania przyczyny szkody zalaniowej 

w wysokości 200 000,00 PLN,  

PYTANIE 6 : 

Prosimy o potwierdzenie wysokości limitu dla szkód spowodowanych przez uderzenie pojazdu 

własnego w wysokości 200 000,00PLN.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza wysokość limitu dla szkód spowodowanych przez uderzenie pojazdu 

własnego  w wysokości 200 000,00 PLN,  

PYTANIE 7 : 

Prosimy o podanie planowanych inwestycji w okresie ubezpieczenia wynikającym z zamówienia - 

wraz z ich wartościami.  

ODPOWIEDŹ: 

W załącznikach do postępowania przetargowego Zamawiający umieścił wszystkie planowane 

inwestycje objęte czasookresem ubezpieczenia. 


		2021-08-24T12:08:57+0200
	Dariusz Grzegorz Zamiar




