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Wrocław, 22.03.2011r. 
 
 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Instytutu  Oceanologii Polskiej 
Akademii Nauk w Sopocie 

 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Nr  24/16/03/2011/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: 
 
 
Pytanie 1: Czy intencją Zamawiającego jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej o czyste straty majątkowe z tytułu prowadzonej działalności do 
sumy gwarancyjnej tj. 200.000 zł ?  
Odpowiedź: Zamawiający wyłącza ryzyko czystych strat finansowych z zakresu 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
 
 
Pytanie 2: Czy intencją Zamawiającego jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej poza granice RP z wyłączeniem USA, Kanady i Australii? 
 
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej poza granice RP. 

Pytanie 3: Czy intencją Zamawiającego jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej poza granice RP z włączeniem USA, Kanady i Australii? 

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej poza granice RP. 

 
Pytanie 4:  Czy nw. definicja wypadku ubezpieczeniowego spełnia oczekiwania 
Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:  
wypadek ubezpieczeniowy – zdarzenie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia,  
uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomych lub nieruchomości, powodujące szkodę; 
przyjmuje się, że:  
a) w razie wątpliwości za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego uznaje się dzień, w 
którym stwierdzono zaistnienie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzenia lub 
zniszczenia rzeczy ruchomych lub nieruchomości;  
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b) w przypadku wypadku ubezpieczeniowego powodującego szkodę osobową za datę 
powstania wypadku przyjmuje się dzień, w którym po raz pierwszy zostało stwierdzone 
badaniem lekarskim uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, jeżeli ustalenie daty powstania 
wypadku zgodnie z pkt. a powyżej rodzi wątpliwości;  
c) za datę wypadku ubezpieczeniowego powodującego szkodę seryjną uznaję się chwilę, w 
której miał miejsce pierwszy z wypadków ubezpieczeniowych wynikłych z tej samej 
przyczyny, w tym pierwszy z wypadków ubezpieczeniowych spowodowanych przez 
produkty posiadające taką samą wadę  

Czy też zamawiający oczekuje włączenia do zakresu ubezpieczenia ryzyka czystych strat  
finansowych w związku z prowadzoną działalnością do pełnego limitu odpowiedzialności? 

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza ryzyko czystych strat finansowych z zakresu 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 

Pytanie 5: Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia :  
Prosimy o możliwość dodania sformułowania – „Nowe lokalizacje winny posiadać 
zabezpieczenia p.poz oraz p.kradzieżowe odpowiadające co najmniej minimalnym 
wymogom, które określone zostały w OWU”.  

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w 
powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze 
zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał. 

Pytanie 6: Klauzula szybkiej likwidacji szkód  
Prosimy o możliwość dodania sformułowania  po słowach  - „Jeżeli w wyznaczonym czasie 
nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczający ma 
prawo” - dodać sformułowanie – „w uzgodnieniu z zakładem ubezpieczeń przystąpić do 
naprawy itd.” 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w 
powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze 
zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał. 

Pytanie 7: Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące  
Prosimy o możliwość dodania sformułowania – „Szkody te powstały na skutek 
zmaterializowanie się któregokolwiek z ubezpieczanych ryzyk”.  

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w 
powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze 
zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał. 
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Pytanie 8: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 28.03.2011r. do godz. 
13.00  

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na przesunięcie terminu składania ofert. 
 
 
Dot. ubezpieczenia w podróży zagranicznej: 
 
Pytanie 9: Jakiego rodzaju usługami Assistance Klient jest zainteresowany? 
Odpowiedź: Wszelkie dane i informacje znajdują się w SIWZ. Do spraw nieuregulowanych 
w SIWZ  mają zastosowanie odpowiednie zapisy OWU Zakładu Ubezpieczeń. 
 
 
Pytanie 10: Czy usługi assistance mają być świadczone zgodnie z OWU? 
Odpowiedź: Usługi assistance mają być świadczone zgodnie z zapisami OWU. 
 
 
Pytanie 11: Czy w sumie ubezpieczenia KL, ASS określonej na 150.000 zł Klient 
przewiduje jakieś limity kosztów?  
Odpowiedź: Wszelkie dane i informacje znajdują się w SIWZ. Do spraw nieuregulowanych 
w SIWZ mają zastosowanie odpowiednie zapisy OWU Zakładu Ubezpieczeń. 
 
 
Pytanie 12: Jaka ma być forma rozliczenia wykorzystanych osobodni – czy Klient 
przewiduje każdorazowe zgłaszanie osób uprawnionych do korzystania z ubezpieczenia? 
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje każdorazowe zgłaszanie osób uprawnionych do 
korzystania z ubezpieczenia. 
 
 
Pytanie 13: Czy Klient zobowiązuje się do przygotowania rocznego zestawienia 
ilości zrealizowanych podróży służbowych i ewentualnej dopłaty za przekroczoną ilość 
osobodni? 
Odpowiedź: Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania rocznego zestawienia 
ilości zrealizowanych podróży służbowych i ewentualnej dopłaty za przekroczoną ilość 
osobodni. 
 
Pytanie 14: Czy w razie zdarzenia Klient będzie mógł potwierdzić objęcie ochroną 
ubezpieczeniową Poszkodowanego? 
Odpowiedź: W razie zaistnienia zdarzenia Zamawiający będzie mógł potwierdzić objęcie 
ochroną ubezpieczeniową Poszkodowanego. 
 
Dot. ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów 
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Pytanie 15: Z uwagi na zwartą zabudowę, proszę o informację, czy między budynkami są 
przegrody ogniowe.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż między budynkami są przegrody ogniowe w 
postaci drzwi przeciwpożarowych. 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Z wyrazami szacunku, 
        Marcin Foryś 


