
 
 
 
W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy nr 1 dotyczących: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na:  
„Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej” numer postępowania  
ZP/01/01/2016 

Zamawiający działając na podstawie art.38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 
r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „Ustawą pzp” oraz przepisów 
wykonawczych do Ustawy pzp, w szczególności Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.  z 2013 r. poz. 231) 
zwanego dalej „Rozporządzeniem o dokumentach”, udziela poniżej odpowiedzi  na  pytania 
Wykonawcy nr 1, odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz 
udziela poniżej odpowiedzi na nie. 

Pytania: 
 
Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia 
polis ubezpieczeniowych z rocznymi okresami odpowiedzialności? 
 
Odpowiedź na pytanie 1:  

Zmawiający potwierdza, że w ramach obowiązującej umowy, polisy będą wystawiane na 

okres roczny. 

 
 
Pytanie 2: Prosimy o zmniejszenie limitu kradzieży zwykłej z 200 000 zł do 50 000 zł oraz 
wprowadzenie następującej treści: 
 
KLAUZULA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ  
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy 
ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym 
na podstawie tychże warunków, ustala się że: 
W ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko 
„kradzieży zwykłej” ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu 
ubezpieczenia (ryzyko nie dotyczy mienia wynoszonego na zewnątrz tych lokalizacji). Dla 
potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający 
widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. 
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które 
rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem pod warunkiem że 
Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 
szkody spowodowanej kradzieżą. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego 
działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego 



pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym 
gospodarstwie domowym, 
c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego 
zdarzenia, 
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi 
przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 
e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 
Ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy wartości pieniężnych. 
Limit odpowiedzialności: 50.000zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Udział własny: 10% wartości szkody 
 
Odpowiedź na pytanie 2:  
Zmawiający nie wyraża zgody zmniejszenie limitu kradzieży zwykłej z 200 000 zł do 50 000 
zł oraz nie wyraża zgody na wprowadzenie następującej treści: 
KLAUZULA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ  
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy 
ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym 
na podstawie tychże warunków, ustala się że: 
W ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko 
„kradzieży zwykłej” ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu 
ubezpieczenia (ryzyko nie dotyczy mienia wynoszonego na zewnątrz tych lokalizacji). Dla 
potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający 
widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. 
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które 
rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem pod warunkiem że 
Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 
szkody spowodowanej kradzieżą. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego 
działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego 
pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym 
gospodarstwie domowym, 
c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego 
zdarzenia, 
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi 
przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 
e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 
Ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy wartości pieniężnych. 
Limit odpowiedzialności: 50.000zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Udział własny: 10% wartości szkody 
 
 
 
Pytanie 3: Prosimy o wprowadzenie treści klauzul zgodnie z poniższym do ubezpieczenia 
mienia od wszystkich ryzyk: 
 
KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW  
 
1.  Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że XXX 
obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: 
architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany 



jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego 
szkodą, za którą XXX zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych 
warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane 
przez XXX . 

2.  Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty 
poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub 
Ubezpieczającego 

3.  Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów XXX ponosi odpowiedzialność do wysokości 
normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 

4.  W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez XXX tytułem 
zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak 
odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 

5.  Limit odpowiedzialności:  50.000  zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

 
KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI   
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, 
gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości 
będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120 % 
sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. 
 
KLAUZULA REPREZENTANTÓW (nie dotyczy ryzyka kradzieży) 
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną 
ubezpieczeniową XXX nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub 
zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za 
winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej 
osobą prawną należy rozumieć winę:  
1)   w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców; 
2)   w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków 
zarządu, prokurentów; 
3)  w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – 
komplementariuszy, prokurentów; 
4)  w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów; 
5)  w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów; 
6)  w spółkach cywilnych – wspólników; 
7)  w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu, 
lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków 
ubezpieczenia. 
 
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA  
 
1) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową 
ubezpieczenia,  
b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek 
dokonanych inwestycji , 
- zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach 

określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez  
Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych 



inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna 
ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych 
w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez 
Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone 
dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną 
ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku 
oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 

2) Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy 
ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia 
/ okresu ubezpieczenia*. 
3) Odpowiedzialność XXX w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej 
klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości  20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia ale 
nie więcej niż 5.000.000,00 zł 
4) Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia 
przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia.  
5) Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na 
następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres 
świadczonej ochrony ubezpieczeniowej  w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza 
okresu ubezpieczenia/ okresu ubezpieczenia  . Składka będzie naliczona od wzrostu sumy 
ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.  
6) W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie 
zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, XXX dokona rozliczenia 
składki na zasadach określonych w ust. 5.  
 
KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI 
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot 

ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy 
ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie 
RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub 
Ubezpieczony  rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa 
rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w 
nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych 
lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do 
wiadomości XXX w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 

2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas 
załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące 
przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). 

3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków 
ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.*  

4) Maksymalny limit odpowiedzialności XXX na pojedynczą lokalizację wynosi: 500 000 zł. 
5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) 

kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.  

6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki 
rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni 
po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia. 

 
KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA 
   
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że : 



 
1) XXX obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia 
spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych 
niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.  
 
2) Przez  przepięcie  należy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia 
przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się 
niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 
3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem 
odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników 
przepięcia (odgromniki,  ochronniki, warystory, filtry).  

4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska 
wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, 
maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów 
napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych 
reagujących na przepięcia zewnętrzne.  

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
wynosi: 300 000 zł 

 
PLAUZULA PROLONGACYJNA  
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że 
jeżeli XXX ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, 
a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak wpłaty przez 
Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie 
ubezpieczenia, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez XXX umowy ubezpieczenia 
ze skutkiem natychmiastowym. 
W sytuacji opisanej powyżej, XXX zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na 
piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej pierwszej raty. W 
przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, 
XXX może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 
 
KLAUZULA SĄDU POLUBOWNEGO 
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że spory 
wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia strony mogą poddać pod 
rozstrzygnięcie sądu polubownego.  
 
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA  
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w 
razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie na 
pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia XXX automatycznie odtworzy taką 
sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności do pierwotnej wysokości. Ubezpieczający 
zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego 
odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie 
ubezpieczenia.  
Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w 
wysokości  2 000 000 zł. 
W przypadku wyczerpania ww. limitu zastosowanie będą miały postanowienia zgodne z 
ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 



 
 
KLAUZULA STEMPLA BANKOWEGO  
 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że we wzajemnych rozliczeniach wynikających z umowy 
ubezpieczenia, termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku 
bankowego dłużnika nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na 
rachunku 
 
KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU  
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że XXX 
obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za 
które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, 
spowodowane przez osoby trzecie. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez 
okres dłuższy niż 30 dni. 
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
z podlimitem: 20 000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). 
 
KLAUZULA CZASU OCHRONY  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się że, 
niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie 
ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia. Dotyczy wszystkich ryzyk ubezpieczenia 
mienia, sprzętu elektronicznego szyb i reklam oraz odpowiedzialności cywilnej. 
 
KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA  
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że XXX 
ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku 
jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie 
obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), 
prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku 
szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt 
przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca 
ubezpieczenia.  
 
KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres 
ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu 
ubezpieczenia: 
a) prac ziemnych  
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie 
na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji 



nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana 
jest dla: 
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 250 000  zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy 
ubezpieczenia. 
 

Odpowiedź na pytanie 3:  

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga stosowania definicji klauzul określonych w SIWZ a w 

przypadku ich braku akceptuje definicje Wykonawcy. 

 


