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Wrocław, 23.02.2011 
 

 
 
 
Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na  ubezpieczenie s/y „Oceania” dla Instytutu  
Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie 

 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ  NR 

14/18/02/2011/NO/Sopot 

 
Działając w imieniu i na rzecz Instytutu  Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, 
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska SUPRA BROKERS Sp. z 
o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o 
następujących zmianach do SIWZ: 
 
 
 
Pytanie 1: Prosimy o Państwa zgodę na wprowadzenie do umowy ubezpieczenia 
obligatoryjnych klauzul obowiązujących w 2011r w traktatach reasekuracyjnych Zakładu 
Ubezpieczeń: 
• ELECTRONIC DATE RECOGNITION ENDORSEMENT-C w miejsce klauzuli 
„Electronic Date Recognition Clause” z 11.08.1999 
• SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE JW2010/004. 
Odpowiedź:  Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej powyższej klauzuli. 
Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika z treścią klauzul. 
 
 
Pytanie 2: Prosimy o udzielenie informacji, ile maksymalnie osób nie będących 
pracownikami Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie może brać udział w rejsie? 
Odpowiedź:  Maksymalnie 10 osób nie będących pracownikami Instytutu Oceanologii PAN 
w Sopocie może brać udział w rejsie, jednak najczęściej jest to od 2 do 5 osób i to tylko w 
niektórych rejsach. 
 
 
Pytanie 3: Zakład Ubezpieczeń stosuje w ofertach ubezpieczenia  franszyzy redukcyjne – 
zgodnie z angielskimi klauzulami wymienionymi w SIWZ; prosimy o zgodę na 
zastosowanie franszyz redukcyjnych: 
 
• dla ubezpieczenia ryzyka Kadłuba i Maszyn (H&M) - 20.000 PLN 
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• dla ubezpieczenia ryzyka Odpowiedzialności Cywilnej – 3.000 PLN w szkodach 
rzeczowych 
• ryzyko ubezpieczenia aparatury i sprzętu - pkt 4 SIWZ – 3.000 PLN. 
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wprowadzenie udziału własnego/franszyzy redukcyjnej: 
dla ubezpieczenia ryzyka Kadłuba i Maszyn (H&M) - 20.000 PLN oraz odpowiedzialności 
cywilnej – 3.000 PLN w szkodach rzeczowych. 
Jednocześnie dla ryzyka ubezpieczenia aparatury i sprzętu w ramach ryzyka KiM 
wprowadza się udział własny/franszyzę redukcyjną zgodnie z poniższymi zmianami do 
SIWZ. 
 
 
Pytanie 4: Prosimy o udzielenie informacji czy w Formularzu ofertowym na usługę 
ubezpieczenia – Załącznik Nr 1 – tabela pkt. 3 suma ubezpieczenia 1.000 PLN dotyczy 
tylko ryzyka ubezpieczenia rzeczy osobistych członków załogi stałej.  
Odpowiedź: W formularzu ofertowym na usługę ubezpieczenia – Załącznik Nr 1 – tabela 
pkt. 3 suma ubezpieczenia 1.000 PLN dotyczy Ubezpieczenia rzeczy osobistych członków 
załogi stałej i ekipy wykonującej badanie naukowe lub inne zlecone czynności przez 
armatora, biorących udział w rejsie s/y   „Oceania. 
 
Pytanie 5: W związku z tym, iż na Spitzbergenie nie znajduje się ani agent Lloyd lub inny 
komisarz awaryjny , prosimy o wyrażenie zgody na akceptację treści Oświadczenia w 
Załączniku Nr 8 : 
Niniejszym oświadczam, że ( nazwa Towarzystwa ubezpieczeniowego ) korzysta z agentów  
Lloyd’a, komisarzy awaryjnych w Norwegii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Danii oraz w 
państwach akwenu Morza Bałtyckiego,  a w związku z brakiem przedstawiciela na 
Spitzbergenie gwarantuję, iż w przypadku zaistnienia szkody (nazwa Towarzystwa 
ubezpieczeniowego) zaaranżuje dostępnego wyspecjalizowanego eksperta do oględzin 
szkody. 
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na dopuszczenie powyższej treści Oświadczenia w 
Załączniku Nr 8. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika z treścią 
Oświadczenia. 
 
 
Pytanie 6:  Czy przez wnioskowane w SIWZ udziały własne w ryzykach K i M, OCA, 
aparatura należy rozumieć udział własny ubezpieczającego w odniesieniu do każdej szkody 
lub zdarzenia wg zakresu stosowania zgodnie z warunkami instytutowymi ? (wg nas 
franszyza redukcyjna to udział własny ubezpieczającego w szkodzie - tymczasem wg SIWZ 
w w/w ryzykach franszyzy brak): 
Odpowiedź: Przez wnioskowane w SIWZ udziały własne w ryzykach K i M, OCA, 
aparatura należy rozumieć udział własny ubezpieczającego w odniesieniu do każdej szkody 
lub zdarzenia wg zakresu stosowania zgodnie z warunkami instytutowymi – zgodnie z 
poniższymi zmianami do SIWZ. 
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Pytanie 7: W SIWZ w ryzykach NNW i Rzeczy osobiste - ubezpieczenie obejmować ma 
członków załogi i ekipy wykonującej badania naukowe lub inne zlecone czynności przez 
armatora biorących udział w rejsie na s/y „OCEANIA”.  
Maksymalna liczba osób w rejsie: 36 osób, w tym załoga stała 13 osób. W żegludze do 20 
Mm od brzegu w rejsach do 12 godzin 60 osób. 
W celu odpowiedniego skalkulowania składki należnej za ubezpieczenie powyższych ryzyk, 
prosimy o sprecyzowanie ile osób ma być objętych w/w ryzykami i w jakim okresie 
ubezpieczenia. Czy ubezpieczeniem rocznym ma być objętych 13, 36 czy też 60 osób ? 
Wg zapisów zamieszczonych w SIWZ oraz formularzu ofertowym wynika, że oferta 
ubezpieczenia obejmować ma 60 osób. W związku z powyższym prosimy o 
wyszczególnienie ile osób będzie brało udział w poszczególnych rejsach i jak długo one 
będą trwały. 
Odpowiedź: Ubezpieczeniem rocznym ma być objętych 36 osób ( w tym 13 osób załogi 
stałej), biorących udział w rejsach  (zgodnie z planem rejsów w Załączniku Nr 7 do SIWZ - 
221 dni rejsów). Najczęściej liczba osób nie przekracza 24 – 30.W żegludze do 20 Mm od 
brzegu w rejsach do 12 godzin ubezpieczeniem może być objętych 60 osób, jednak są to 
incydentalne przypadki, które Zamawiający będzie zgłaszał na bieżąco. 
 
 
Pytanie 8: W SIWZ zauważamy, że w ryzyku dotyczącym ubezpieczenia aparatury 
naukowo-badawczej podano, że w ostatnich 3 latach nie było szkód.  Tymczasem w 2010 
roku wypłacono z tego tytułu odszkodowanie w wysokości zł 46.000,00 (o czym 
poinformowaliśmy państwa e-mailem dnia 17.02.2011 r.). Prosimy o uzupełnienie SIWZ o 
powyższe. 
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informacje dotyczące szkodowości o szkodę z 2010 r. 
w ubezpieczeniu aparatury naukowo-badawczej, wartość wypłaconego odszkodowania: 
46 000 zł – zgodnie z poniższymi zmianami. 
 
Pytanie 9: Ponieważ w SIWZ nie wyszczególniono wnioskowanego udziału własnego 
ubezpieczającego (franszyza redukcyjna) w ryzyku aparatura i sprzęt na s/y „OCEANIA” w 
ramach ryzyka K i M, prosimy o informację, czy możemy zaproponować franszyzę 
redukcyjną w tym ryzyku, czy też preferowana jest jakaś konkretna kwota ? 
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza franszyzę redukcyjną / udział własny w wysokości  
3 000 zł w ryzyku aparatura i sprzęt na s/y „OCEANIA” w ramach ryzyka K i M – zgodnie 
z poniższymi zmianami. 
 
 
Pytanie 10. W SIWZ  w ubezpieczeniu aparatury naukowo-badawczej i sprzętu używanego 
na s/y „OCEANIA” do badań i pomiarów w wodzie podano iż Zamawiający informuje, że w 
trakcie okresu ubezpieczenia będzie zgłaszany sprzęt do ubezpieczenia na okres 
krótkoterminowy. W stosunku do takiego sprzętu składka będzie naliczana pro rata 
temporis. 
Z kolei w formularzu ofertowym zawarto następujące zdanie: W ubezpieczeniu aparatury 
naukowo-badawczej i sprzętu używanego na s/y „OCEANIA” do badań i pomiarów w 
wodzie zastosowano stawkę ……..%. 
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Czy powyższe oznacza, że za okresy krótkoterminowe, składka za ubezpieczenie aparatury 
naliczana miałby być pro rata i to z zastosowaniem analogicznej stawki, jaka zastosowana 
byłaby przy ubezpieczeniu aparatury do badań i pomiarów w wodzie na okres roczny ? 
Jeżeli tak, to prosimy o informację, czy dla w/w aparatury ubezpieczanej na okresy 
krótkoterminowe można zastosować inną metodę liczenia składki, jak np. podanie 
wysokości stawki jaka należna byłaby za ubezpieczenie aparatury za każdy rozpoczęty 
miesiąc ubezpieczenia ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie  metody naliczania składki, 
polegającej na przedstawieniu wysokości stawki jaka byłaby należna za ubezpieczenie 
aparatury za każdy rozpoczęty miesiąc ubezpieczenia. W celu prawidłowej kalkulacji 
składki Zmawiający prosi, aby wziąć pod uwagę fakt, iż w latach poprzednich były to 
najczęściej okresy 10 – 20 dniowe. W związku z tym wprowadza się zmiany do formularza 
ofertowego. 
 
 
Pytanie 11: Prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawiania wraz z ofertą „Wykazu 
statków ubezpieczonych w 2010 r.”, ze względu na konieczność dochowania tajemnicy 
handlowej wobec naszych Kontrahentów – zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o działalności ubezpieczeniowej. 
Czy zaakceptowane zostanie przez Państwa Oświadczenie informujące o ilości jednostek 
ubezpieczonych w PZU w 2010 r. 
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na odstąpienie od wymogu przedstawiania wraz z ofertą 
„Wykazu statków ubezpieczonych w 2010 r.”. 
 
 
Pytanie 12: Wobec zapisu, dotyczącego ubezpieczenia aparatury naukowo – badawczej, 
informującego o fakcie, iż w trakcie okresu ubezpieczenia będzie zgłaszany sprzęt do 
ubezpieczenia na okres krótkoterminowy, prosimy o akceptację stosowania zasady składki 
minimalnej. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie  metody naliczania składki, 
polegającej na przedstawieniu wysokości stawki jaka byłaby należna za ubezpieczenie 
aparatury za każdy rozpoczęty miesiąc ubezpieczenia. W celu prawidłowej kalkulacji 
składki Zmawiający prosi, aby wziąć pod uwagę fakt, iż w latach poprzednich były to 
okresy najczęściej  10 – 20  dniowe – zgodnie z poniższymi zmianami. W związku z tym 
wprowadza się zmiany do formularza ofertowego. 
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………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ZMIANY 
DO SIWZ  NR 14/18/02/2011/NO/Sopot 

 
I. Zmianie ulega szkodowość w Ubezpieczeniu aparatury naukowo badawczej i sprzętu 
używanego na s/y „Oceania” do badań i pomiarów w wodzie: 

 
 

Jest: 
Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata): brak 
 

 
 

Po zmianie: 
Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata): 2010 r. – strata całkowita 
aparatury,  wypłacono odszkodowanie w wysokości 46.000 zł 
 
 
II. Zmianie ulegają warunki dodatkowe w Ubezpieczeniu kadłuba i maszyn s/y 
„Oceania” – ryzyka morskie i min, wydatki, aparatura, sprzęt oraz odpowiedzialność 
cywilna armatora, Ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków członków 
załogi stałej i ekipy wykonującej badanie naukowe lub inne zlecone czynności przez 
armatora, biorących udział w rejsie s/y „Oceania”, Ubezpieczeniu rzeczy osobistych 
członków załogi stałej i ekipy wykonującej badanie naukowe lub inne zlecone 
czynności przez armatora, biorących udział w rejsie s/y „Oceania”, Ubezpieczeniu 
aparatury naukowo badawczej i sprzętu używanego na s/y „Oceania” do badań i 
pomiarów w wodzie – przekształceniu ulegają formalne zapisy dotyczące charakteru 
warunków ubezpieczenia w zakresie franszyz i udziału własnego wg opisu poniżej: 
 
 
Jest: 
Udział własny 
Franszyza redukcyjna 
Franszyza integralna 
 
Po zmianie: 
Udział własny / franszyza redukcyjna 
Franszyza integralna 
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 III. Zmianie ulega wysokość udziału własnego/franszyzy redukcyjnej w Ubezpieczeniu 
kadłuba i maszyn s/y „Oceania” – aparatura i sprzęt na s/y „Oceania” w ramach 
ryzyka K i M zgodnie z poniższym: 
 
Jest: 
Udział własny / franszyza redukcyjna: brak 
Franszyza integralna : brak 
 
Po zmianie: 
Udział własny / franszyza redukcyjna: 3 000 zł 
Franszyza integralna : brak 
 
 
 
IV. Zmianie ulega Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Z wyrazami szacunku 
       Marcin Foryś 
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   Załącznik Nr 1 

 
 
 

FORMULARZ OFERTY NA USŁUG Ę UBEZPIECZENIA 
S/Y „OCEANIA” DLA INSTYTUTU OCEANOLOGII POLSKIEJ 

AKADEMII NAUK W SOPOCIE 
 
 

1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela): 

............................................................................................................................................ 

2. Cena ostateczna oferty (słownie): 

..........................................................................................................................................

.. 

 

Lp. Nazwa  ryzyka  
Suma 

ubezpieczenia 
w zł 

Udział własny/ 
franszyza 

integralna/ 
franszyza 

redukcyjna 

Wysokość 
składki za 

okres 12 m-
cy 

1 

Ubezpieczenia kadłuba i 
maszyn s/y „Oceania” – 
ryzyka morskie i min,  

7.066.974,65  
 

u.wł./fr. red.: … 
fr.int.:brak 

 

Ubezpieczenia kadłuba i 
maszyn s/y „Oceania” –
wydatki,  

1 800 000 
u.wł./fr.red.: ….. 
fr.int.:brak 

 

Ubezpieczenie kadłuba i 
maszyn s/y „Oceania” – 
aparatura i sprzęt 

395030,34 
u.wł./fr.red.:  
3 000 zł 
fr.int.:brak 

 

Ubezpieczenia kadłuba i 
maszyn s/y „Oceania” –
odpowiedzialność cywilna 
armatora 

7.066.974,65 
u.wł./fr.red: ….. 
fr.int.:brak 

 

2 

Ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków 
członków załogi stałej i 
ekipy wykonującej badanie 
naukowe lub inne zlecone 
czynności przez armatora, 
biorących     udział w rejsie 
s/y „Oceania” 

50 000  na 
osobę 

u.wł/fr.red: …. 
fr.int.: brak 
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3 

Ubezpieczenie rzeczy 
osobistych członków załogi 
stałej i ekipy wykonującej 
badanie naukowe lub inne 
zlecone czynności przez 
armatora, biorących udział w 
rejsie s/y   „Oceania” 

1 000  na 
osobę  

u.wł./fr.red.: brak 
fr.int.: brak 
 

 

4 

Ubezpieczenie aparatury 
naukowo badawczej i sprzętu 
używanego na s/y „Oceania” 
do badań i pomiarów w 
wodzie. 

339 593,03  
u.w./fr. red.: brak 
fr.int.: brak 
 

 

 RAZEM - -  

 
W ubezpieczenia aparatury naukowo badawczej i sprzętu używanego na s/y „Oceania” do 
badań i pomiarów w wodzie zastosowano stawkę roczną ………………………% 
 
W ubezpieczenia aparatury naukowo badawczej i sprzętu używanego na s/y „Oceania” do 
badań i pomiarów w wodzie na okresy krótkoterminowe zastosowano stawkę  
………………………% za ……. ……………….. 
 
 
3. Składka za ubezpieczenie zostanie rozłożona na 4 raty. 
 
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu, uzyskał  wszystkie 

informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty  i właściwego 
wykonania zamówienia oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się z zapisami 
Umowy Generalnej i w pełni akceptuje jej treść. 

 
5. Wykonawca oświadcza, że jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 
 
 
 
 
......................................... , ............................                        ................................................... 

Miejscowość                       Data                                            Podpis i pieczęć Wykonawcy 
 
 

 
 
 
 
 


