
               
 

Rymanów Zdrój dn. 08.12.2016 r.  
 
 

Do uczestników przetargu nieograniczonego  
 na usług ę kompleksowego ubezpieczenia  

Uzdrowiska Rymanów S.A.  
 

 

 

 
Działając w imieniu i na rzecz Uzdrowiska Rymanów S.A., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, firma 
Maximus Broker Sp. z. o. o podaje odpowiedzi na pytania  do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje 
o zmianach do SIWZ: 
 
CZĘŚĆ III PYTAŃ 

 
MIENIE 
 

1. Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są 
połączone) i środków trwałych tam się znajdujących – PML. 

Odpowied ź:  Maksymalna wartość lokalizacji wynosi : 27 849 260,76 zł w tym: 
                      wartość budynku: 27 762 779,68 zł 
                      wartość środków trwałych: 86 481,08 zł 
 
2. W odniesieniu do wzoru umowy prosimy o wyrażenie zgody na następującą modyfikację § 13 pkt 8: 

„zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach na 
zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów 
odpowiedzialności po uprzedniej zgodzie Wykonawcy. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w 
specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf” 

      Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany. 

3. W odniesieniu do części I Zamówienia- wzoru umowy prosimy o wyrażenie zgody na następującą modyfikację § 
13 pkt 9: 

„zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany 
sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości 
księgowej brutto na wartość odtworzeniową) po uprzedniej zgodzie Wykonawcy. Składka będzie rozliczana 
zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf” 

     Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 

4. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi lub 
podtopień  w okresie ostatnich 20 lat? 

Odpowied ź: Zamawiający informuje, że takie szkody nie występowały 

5. Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku rozszczelnienia pod 
wpływem działania mrozu (zamarzania wody) – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego. 

Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia 

6. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek 
budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości? 

Odpowied ź: Zamawiający w tym momencie nie ma wiedzy o takich wyłączeniach. 

7. Prosimy o potwierdzenie, że żaden ze zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie jest przeznaczony do 
rozbiórki. 

Odpowied ź: Zamawiający potwierdza powyższe 

8. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków 
nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny . 

Odpowied ź: Zamawiający informuje, że budynki posiadają wymagane pozwolenie zgodnie z ich aktualnym 
przeznaczeniem. 



9. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są 
regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym 
protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku 
wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowied ź: Zamawiający potwierdza powyższe 

10. Prosimy o uzupełnienie roku budowy Budynku Kasztanowego Dworu. 

Odpowied ź: Rok budowy Budynku Kasztanowego Dworu: budynek powojenny (nie jest znany dokładny rok budowy) 

11. W odniesieniu do danych zamieszczonych w Załączniku nr 4 - Budynki, prosimy o informację czy w budynkach, 
których wiek przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich 10 lat jakiekolwiek remonty lub modernizacje? Jeśli 
tak, prosimy o informację kiedy i w jakim zakresie. 

Odpowied ź: Wszystkie budynki (również te starsze niż 50 lat) są utrzymywane w należytym stanie. Remonty 
wykonywane są na bieżąco w miarę konieczności. 

12. Dla klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona jest 
udzielana pod warunkiem, że okres nie przekracza 6 miesięcy. 

Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na okres 6 miesięcy 

13. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka uderzenia pojazdu w ubezpieczone mienie- 
proponujemy 100 000,00 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego limit. 

Odpowied ź: Zamawiający proponuje wprowadzenie limitu 200 000,00 zł 

14. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody związane powolnym i 
systematycznym oddziaływaniem temperatury, pary, wilgotności powietrza. 

Odpowied ź: Zamawiający informuje, że takie szkody są wyłączone z ochrony  

15. Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia Urządzeń i wyposażenia został zgłoszony do ubezpieczenia 
sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny? Jeśli tak prosimy o podanie wartości oddzielnie dla sprzętu 
elektronicznego (w tym przenośnego) i oddzielnie dla sprzętu elektronicznego medycznego (w tym przenośnego). 
Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego/medycznego z podaniem jego wartości i daty produkcji. 

Odpowied ź: Zamawiający informuje, że w ramach Urządzeń i wyposażenia został zgłoszony sprzęt elektroniczny i 
elektroniczny medyczny niskocenny, który nie jest ewidencjonowany wartościowo, a jedynie ilościowo. Jest to sprzęt 
starszy niż 5 lat niewykazany do ubezpieczenia w systemie sum stałych. Jeśli konieczne będzie przedstawienie 
szczegółowego wykazu tego sprzętu – Zamawiający może przygotować wykaz ilościowy i udostępnić go Wykonawcy, 
z którym zostanie zawarta umowa. 

16. Prosimy o wykaz środków trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

Odpowied ź: Środki trwałe zostały podane w załączniku z wykazem majątku w tabeli nr 5 (środki trwałe) z podziałem 
na poszczególne Klasy. 

17. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wykaz środków trwałych zgłoszonych do 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, których wartość  jednostkowa przekracza 300.000 zł 

Odpowied ź: Zamawiający informuje, że w wykazanym mieniu nie ma środków trwałych których jednostkowa wartość 
przekracza kwotę 300.000,00 zł 

18. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do 
ubezpieczenia od wszystkich ryzyk: 

a. czy jakikolwiek ze zgłoszonego do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny jest zainstalowany w pomieszczeniach 
poniżej poziomu gruntu ? jeśli tak, jaka jest jego wartość? 

b. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco 
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania  

c. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna. 
 
Odpowied ź: Zamawiający informuje, że 
a. nie mamy możliwości podania łącznej wartości sprzętu zamontowanego lub użytkowanego poniżej poziomu 

gruntu 
b. lokalizacje wskazane w SIWZ posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia – zostały one wskazane w 

wykazie majątku w tabeli Budynki i budowle 
c. konserwacją sprzętu zajmuje się personel własne, a w uzasadnionych przypadkach wyspecjalizowana firma 
 
19. Czy medyczny sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia posiada jeszcze gwarancję producenta? 

Prosimy o wskazanie sprzętu (np. rocznikowo), który nie podlega już gwarancji producenta. 
 

Odpowied ź: W większości przypadków gwarancje producenta wystawiane są  na sprzęt elektroniczny od 12 do 24 
miesięcy i w naszym przypadku też takie gwarancje posiadamy 



 
20. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyka znajduje się 

w pomieszczeniu: 
a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody, 

b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe 

    Odpowied ź: Zamawiający informuje, że  

a. sprzęt elektroniczny w tym medyczny, który jest narażony na takie działanie jest do niego przystosowany 

b. zabezpieczenia w postaci gaśnic dla poszczególnych lokalizacji zostały wpisane w wykazie majątku, tabela 
budynki budowle, kolumna zabezpieczenia 

21. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach ww. wskazanych 
lokalizacjach i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, 
itp.)? 

Odpowied ź: We wskazanych lokalizacjach zastosowano listwy przepięciowe, są również wyłączniki różnicowo 
prądowe przy rozdzielaczach głównych oraz poniżej wskazane zabezpieczenia: 

a. Anna ogranicznik przepięć ETITEC-WENT 4 bieg 
b. Kotłownia Zimowit ogranicznik przepięć klasy B + C 
c. Wymiennikownia grupowa w Zimowicie ogranicznik przepięć klasy B + C  
d. W/W ograniczniki zamontowane są w rozdzielniach oddziałowych  
e. Polonia ogranicznik przepięć SMART 
f. Maria ogranicznik przepięć ETITEC B 

 

22. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajdują się namioty. Jeśli tak, prosimy o 
podanie ich wartości wraz z informacją o wartości mienia w nich przechowywanego. 

Odpowied ź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza namiotów 

23. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajdują się: mienie zabytkowe, zbiory i 
eksponaty muzealne. Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości. 

Odpowied ź: Zamawiający informuje, że w przedmiocie zamówienia nie znajduje się mienie zabytkowe, muzealne 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

1. Prosimy o potwierdzenie że intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód wyrządzonych na terytorium USA, 
Kanady, Australii i Nowej Zelandii. 

Odpowied ź: Zamawiający potwierdza powyższe 

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować 
szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także 
udzielaniem świadczeń medycznych z wyjątkiem wskazanych w SIWZ. 

Odpowied ź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do czystych strat finansowych zastosowanie będzie mieć właściwa 
klauzula OWU Wykonawcy oraz ogólne wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy. 

Odpowied ź: Zamawiający informuje, że do definicji zamieszczonych w SIWZ oraz opisach przedmiotu zamówienia 
dotyczącego również czystych strat finansowych nie wprowadza się zmian, a w kwestiach nieuregulowanych treścią 
SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy 

4. Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie 
ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron. 

Odpowied ź: Zamawiający informuje, że postanowienia umowy przewidują wprowadzanie pewnych zmian i w tym 
zakresie te zmiany będą mogły być dokonywane po uprzednim zawiadomieniu ubezpieczyciela. 

5. W odniesieniu do OC za produkt prosimy o informację  czy Zamawiający posiada certyfikaty jakości, atesty. W 
przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie jakie. 

Odpowied ź:   Certyfikat ISO 9001:2008 oraz CODEX ALIMENTARIUS 

6. Prosimy o informację czy produkt jest eksportowany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie 
do jakich krajów i jaki % przychodu stanowi eksport. 

Odpowied ź: Zamawiający nie potwierdza 

7. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczenia OC pkt s (str. 60 SIWZ). 
 



Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
8. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczenia OC pkt o (str. 59 SIWZ) 
 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

ZAPISY WSPÓLNE 

 
1. W kontekście  klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia 

przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 
posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających 
powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowied ź: Zamawiający potwierdza powyższe 

2. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. 

      Odpowied ź: Zamawiający potwierdza powyższe 

3. Prosimy o wyłączenie z klauzuli warunków i taryf ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności. 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody 

4. Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania 
do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie 
obejmowanych ochroną. 

Odpowied ź: Zamawiający potwierdza powyższe 

5. W kontekście przyjęcia klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o informację odnośnie 
planowanych prac budowlano montażowych wymagających pozwolenia na budowę wraz z szacowaną wartością 
prac. 

Odpowied ź: Ponieważ Zamawiający nie jest w stanie jeszcze przewidzieć wszystkich wykonywanych prac 
budowlano-montażowych na które konieczne będzie zezwolenie na budowę w okresie ubezpieczenia, informuje, że 
w pięcioletnim planie ma poniższe inwestycje remontowo-budowlane: 

a. Modernizacja obiektu „Kasztanowy Dwór” z przeznaczeniem na Zakład Rehabilitacji Leczniczej szacunkowa wartość 2 000 000 zł, 
b. Modernizacja Bloku A-1 w Szpitalu Uzdrowiskowym „Zimowit" szacunkowa wartość 3 400 000 zł, 
c. Modernizacja Sanatorium Uzdrowiskowego „Anna" szacunkowa wartość 4 250 000 zł, 
d. Modernizacja budynków Spółki będących w strukturach „Uzdrowiska Rymanów” S.A. celem dostosowania ich do wymogów NFZ, ppoż i BHP: 

- budynek Podkarpackiego Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej „Polonia", 
- budynek Szpitala Uzdrowiskowego „Zimowit", 
- budynek Sanatorium Uzdrowiskowego „Maria". 
szacunkowa wartość 1 300 000 zł, 

e. Modernizacja kontenerowej stacji uzdatniania wody leczniczej  wraz z wykonaniem nowego przyłącza do zbiornika magazynowego 
szacunkowa wartość 1 100 000 zł, 

f. Podłączenie ujęć D-8 i D-10 do Zakładu Produkcji Wód wraz z dwoma zbiornikami szacunkowa wartość   490 000 zł, 
g. Modernizacja pomieszczeń Zakładu Przyrodoleczniczego w Szpitalu Uzdrowiskowym „Zimowit" szacunkowa wartość 2 000 000 zł, 
h. Adaptacja pomieszczeń po byłej kuchni w Szpitalu Uzdrowiskowym „Eskulap" z przeznaczeniem na pomieszczenia dla potrzeb Zakładu 

Przyrodoleczniczego „Eskulap szacunkowa wartość 490 000 zł 
i. Termomodernizacja Zakładu Produkcji Wód wraz z wymianą technologii kotłowni szacunkowa wartość 4 000 000 zł. 

 

6. Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w klauzuli zmian w odbudowie – proponujemy 200.000 zł lub inny 
akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowied ź: Zamawiający proponuje limit 500.000,00 zł 

7. W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość odszkodowania w żadnym 
wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź 
zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji. 

Odpowied ź: Zamawiający potwierdza powyższe 

8. Klauzula akceptacji zmiany wartości mienia – prosimy o przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych. 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody 

9. Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej 
klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”. 

Odpowied ź: Zamawiający informuje, że klauzula dotyczy wyłącznie mienia na terenie RP 

 



10. Klauzula wypowiedzenia umowy – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody 

11. W razie braku zgody na powyższe, prosimy o uzupełnienie treści klauzuli o następujące ważne powody 
wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela: 

- podanie do wiadomości Ubezpieczyciela danych niezgodnych z prawdą, wpływających na zwiększenie 
prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego, 

- rażące niedbalstwo w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia, 

- spowodowana rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego niesprawność, w chwili zajścia wypadku 
ubezpieczeniowego, tych zabezpieczeń mienia, które są wymagane ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, 

brak podjęcia przez Ubezpieczonego działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej 
rozmiaru, pomimo możliwości podjęcia takich działań. 

       Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody 

12. Klauzula transportowania  – prosimy o dodanie zapisu: 

Z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:  

- powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, 
niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego 
braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność; 

- spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub 
spowodowane złym stanem technicznym środka transportu, 

- spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności 
załadunkowych i wyładunkowych  

- powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego 
zużycia mienia; 

- powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób 
dokonujących rozładunku i załadunku, 

- powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości 

       Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody 

13. Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu: 

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona ubezpieczeniowa 
nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,  

2) lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona 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, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze 
oraz para. 

5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego 

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. 

      Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody 

14. W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o obniżenie limitu 
odpowiedzialności dla szkód w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych. Proponujemy limit 
w wysokości 1 000 000,00 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 

15. Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem 
budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę ? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej 
wartości będą to prace. 

 

Odpowied ź: Zamawiający w tym momencie nie na sprecyzowanych planów takich prac jednak w okresie do 
31.12.2018 r. nie może ich wykluczyć 

 



16. W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o dodanie następującego 
zapisu: 

Przez drobne prace remontowo-budowlane rozumie się wyłącznie prace, które: 

1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę; 

2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone; 

3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie 
Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie. 

Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem 
uszkodzenia instalacji wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., w 
wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych. 

      Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody 

17. Prosimy o uzupełnienie danych szkodowych o rezerwy odszkodowawcze. 

      Odpowied ź: W tym momencie Zamawiający nie ma wiedzy o rezerwach na wypłaty odszkodowań 

18. Prosimy o wykreślenie § 14 Istotnych postanowień umowy Załącznik nr 4. 

       Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

 

 


