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Wrocław, 22.03.2012r.. 
 

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

 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ  NR 121/19/03/2012/N/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 w SIWZ: 
 
Dotyczy Pakietu nr II 
 

1. Proszę o określenie rodzajów prowadzonej działalności które mają zostać objęte 
ubezpieczeniem Odpowiedzialności z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego 
mienia. 
Odpowiedź: Ubezpieczeniem ma być objęta działalność określona w PKD: 
7219Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych. 

 
2. Proszę o podanie treści klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych rozszerzających 

zakres ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Poniżej treść wszystkich klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych: 

1. Klauzula przepięć 
Na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody 
powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, 
jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn 
zewnętrznych. Przez  przepięcie  należy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost 
napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne 
wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. W/w 
zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem 
odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie 
ograniczników przepięcia (odgromniki,  ochronniki, warystory, filtry).  
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska 
wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, 
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maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów 
napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych 
reagujących na przepięcia zewnętrzne.  
Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

2. Klauzula reprezentantów 
Na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność 
jedynie do reprezentantów Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa 
się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem 
gospodarczym. 

3. Klauzula automatycznego pokrycia 
Na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki 
trwałe i inne ruchomości oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła 
w okresie ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego 
ryzyka utracenia bądź uszkodzenia mienia. Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego 
obowiązek zgłoszenia do Ubezpieczyciela i podania nowych wartości środków trwałych 
i wyposażenia w terminie 30 dni po zakończeniu każdego kwartału w okresie 
ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona wg taryf 
zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie ”pro rata temporis”. Wartość 
majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia 
danego rodzaju mienia. 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). 

4. Klauzula stempla bankowego 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że za dzień zapłaty składki lub raty składki 
uznany zostaje dzień złożenia przez Ubezpieczającego polecenia przelewu/datę stempla 
uwidocznionego na przelewie bankowym/pocztowym/datę przelewu elektronicznego 
przy założeniu, że na koncie Ubezpieczającego jest wolna kwota pozwalająca na 
realizację zlecenia/przelewu na rzez zakładu ubezpieczeń najpóźniej w dniu wskazanym 
na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub płatniczym jako termin 
zapłaty. 
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5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania 
proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie 
przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 

6. Klauzula Leeway’a 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody 
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. 
 

7. Klauzula podatku VAT 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że jeżeli suma ubezpieczenia zawierała 
podatek VAT to odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, o ile Ubezpieczony 
nie odlicza podatku VAT. 

8. Klauzula remontowa 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody 
w mieniu będącym przedmiotem konserwacji, remontów, prac modernizacyjnych 
i innych tego typu robót budowlanych oraz w mieniu przechowywanym w obiektach 
będących przedmiotem takich prac, jeżeli szkody nie powstały na skutek lub w związku 
z prowadzonymi pracami. 

9. Klauzula prac budowlanych 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową 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 200 000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy 

ubezpieczenia. 

10. Klauzula początku odpowiedzialności 
Na podstawie niniejszej klauzuli uchyla się wszelkie postanowienia karencji 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub postanowienia o podobnym skutku dla 
Ubezpieczonego za jakiekolwiek ryzyko objęte ubezpieczeniem, zaś odpowiedzialność 
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Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia początku okresu ubezpieczenia zgodnie z 
treścią polisy oraz innych dokumentów, na podstawie których zawarto ubezpieczenie – 
w szczególności wniosku ubezpieczeniowego - niezależnie od dnia zapłaty składki 
ubezpieczeniowej oraz dnia dostarczenia dokumentu ubezpieczenia – nawet jeśli termin 
zapłaty składki lub jej pierwszej raty określony w polisie przypada później niż dzień 
początku odpowiedzialności  lub  z opóźnieniem dostarczono dokument ubezpieczenia. 

11. Klauzula rozliczenia składki 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wszelkie rozliczenia płatności wynikające 
z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek, 
dokonywane będą proporcjonalnie tj. na zasadzie „pro rata temporis” za każdy dzień 
ochrony ubezpieczeniowej. 

12. Klauzula wartości księgowej brutto 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez 
Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość 
księgowa początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu 
na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia 
ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane 
w pełnej wartości do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada 
proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie w przypadku niezgodności 
wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczonego do faktycznej 
wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień zgłoszenia 
mienia do ubezpieczenia , a także w przypadku nie odbudowywania/nie odtwarzania 
mienia lub w przypadku sprzętu elektronicznego lub medycznego starszego niż 4 lata.  

13. Klauzula miejsca ubezpieczenia 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie bez 
względu na lokalizację – każde miejsce związane z działalnością prowadzoną przez 
Ubezpieczonego, obok wymienionych w dokumencie ubezpieczenia, także wszystkie 
aktualne i przyszłe lokalizacje własne, najmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek 
inny sposób używane przez niego na obszarze Polski, z zastrzeżeniem braku 
wystąpienia powodzi  i zalania  tych miejsc po 1997 roku w odniesieniu do 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów. 

14. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel zwróci konieczne, 
uzasadnione i udokumentowane  koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie  
poniesione przez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową objętą 
zakresem ubezpieczenia  do limitu w wysokości 15% wartości powstałej szkody nie 
więcej niż 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem 
zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. 
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W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane tytułem zwrotu 
kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak 
odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 

15. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity 
odpowiedzialności ustalone na pierwsze ryzyko lub na jedno i wszystkie zdarzenia 
uwzględnione w polisie zostaną wznowione do jednokrotnych wskazanych w polisie  
limitów odpowiedzialności z wyłączeniem możliwości odnowienia limitu określonego 
dla kradzieży zwykłej i dewastacji oraz limitów wskazanych w klauzulach. Rozliczenie 
składki na zasadzie „pro rata temporis” nastąpi w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu 
każdego okresu ubezpieczenia. 

16. Klauzula ewakuacji 
Na podstawie niniejszej klauzuli, pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o 
ryzyko aktów terroryzmu na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz 
sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu 
ww. klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. 
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z : 
1. transportem pacjentów,  
2. transportem sprzętu medycznego,  
3. magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla 

czynności ewakuacyjnych,  
4. dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,  
5. pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej 

doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego 
pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.  

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja 
przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz 
odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. 
Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

17. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na 
mienie stanowiące przedmiot 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 Ubezpieczyciela w 
ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 
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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). 
Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków 
ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych 
a  konstrukcja obiektów w nowych  miejscach ubezpieczenia nie może odbiegać od 
konstrukcji obiektów przyjętych do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem braku powodzi  i 
zalania  tych miejsc po 1997 roku  
Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację 
wynosi: 1 000 000 zł. 
Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza maksymalną 
kwotę limitu, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.  
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. 
 

18. Klauzula płatności rat 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku wypłaty odszkodowania, 
Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze 
nie wymagalnych. 

19. Klauzula zniesienia zasady proporcji 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku ubezpieczenia mienia wg 
wartości księgowej brutto, w momencie zaistnienia szkody nie będzie miała 
zastosowania zasada proporcji przy wyliczaniu wysokości odszkodowania. 

20. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan 
zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się 
mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. 

21. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 
Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem objęte są szkody w mieniu 
podlegającym ubezpieczeniu, spowodowane uderzeniem pojazdu używanym przez 
Ubezpieczonego lub przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność. 

22. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym 
Na podstawie niniejszej klauzuli dla sprzętu nie starszego niż 4 lata, ubezpieczonego w 
wartościach odtworzeniowych na podstawie wykazu tego sprzętu  odszkodowanie 
wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy 
ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego 
sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony 
parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów 
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transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, 
niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. 
W przypadku nie odtwarzania mienia odszkodowanie wypłacane jest do wartości 
rzeczywistej.  

23. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zapisane w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim 
terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało 
wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody. 

24. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód 
w mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których czas 
likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy 
termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień  roboczy  przypadający po 
dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli 
w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu 
ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i 
okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych 
kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o 
tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej 
kradzieżą. 

25. Klauzula przetężenia 
Na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody 
powstałe w ubezpieczanym mieniu ruchomym oraz w instalacjach elektrycznych 
i energetycznych powstałe na skutek przetężeń(będące skutkiem 
powstania niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących zmiany 
w natężeniu prądu) spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi 
zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz 
związane z tym szkody następcze. 
Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  

26. Klauzula jurysdykcji 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wszelkie ewentualne spory wynikające 
z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczonego. 

27. Klauzula katastrofy budowlanej 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w 
wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne 
zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.  
Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 
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- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru  
    budowlanego 
-   tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 
-   użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 
Franszyza redukcyjna :  10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł. 
Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

28. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody w 
ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku uderzenia lub przewrócenia się 
sąsiadujących obiektów (lub oderwanych od nich części), takich jak drzewa, maszty, 
kominy i itp.,  na ubezpieczone mienie. 

 
 
 

3. Czy w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 
ubezpieczony jest również elektroniczny sprzęt przenośny używany na statkach? 
Odpowiedź: Nie. 
 

4. W ubezpieczeniu podróży zagranicznej proszę o podanie sposobu rozliczenia polisy 
obrotowej. 
Odpowiedź: W okresie od 01.04.2012r. do 31.04.2013r. będą zgłaszane do 
ubezpieczenia osoby, które wyjeżdżają w podróż zagraniczną wraz z podaniem 
ilości dni pobytu. Po zakończeniu trwania umowy ubezpieczenia zostanie 
sporządzone zestawienie wszystkich osób i dni w tym okresie. Na tej podstawie 
zostanie sporządzone rozliczenie polisy obrotowej, która ustala 3000 osobodni. 
 

5. W związku ze sprzecznymi informacjami w pkt. VI i VII proszę o wskazanie adresu 
na jaki ma zostać przesłana oferta. 
Odpowiedź: Sprzeczna informacja została zawarta w pkt V SIWZ. W związku z 
powyższym zmianie ulega zapis w pkt V. Po zmianie: 
 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Ofertę należy złożyć (przesłać) na adres reprezentującego Zamawiającego brokera 

pocztą lub osobiście - w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. Kserokopie lub 
odpisy złożone w ofercie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta winna być 
napisana w języku polskim i winna mieć datę sporządzenia. 
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W nawiązaniu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę ubezpieczenia  
mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego prosimy o odpowiedź na następujące 
pytania: 
 
I  Dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
Prosimy o wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego słów: „lub czystą stratę 
finansową”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
II  Dotyczy mienia od ognia i innych żywiołów (Pakiet nr II): 
 

1. W zakresie ubezpieczenia prosimy o wykreślenie w pkt. 14 treści :    
„a tak że zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałe w 
wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody, jeżeli do powstania szkody 
nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub 
niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe,” 
W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jeden i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 30.000,00 zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu i wprowadza limit 
w wysokości 50 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
 
2. Prosimy o zmianę wysokości franszyz jak niżej: 
Franszyza integralna: 1.000,00 zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Franszyza redukcyjna: 1.000,00 zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
3. Prosimy o podanie przyczyn szkód wymienionych w SIWZ. 
Odpowiedź: W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych miała miejsce 
jedna szkoda spowodowana zalaniem kotłowni i pomieszczeń gospodarczych na skutek 
pęknięcia rury. Wypłacono dwa odszkodowania z tego tytułu wymienione w SIWZ. 

 
 

III. Dotyczy sprzętu elektronicznego (Pakiet nr II): 
1. W zakresie ubezpieczenia prosimy o zmianę treści w punkcie 1 podpunkt 5.  z „działanie 

wiatru o sile do 24,5 m/s.” na  „działanie wiatru o sile powyżej 24,5 m/s.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody oraz informuje, iż nie chodzi o ryzyko 

huraganu. 
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2. W części dotyczącej „dodatkowych warunków ubezpieczenia sprzętu przenośnego” 
prosimy o wprowadzenie  udziału własnego w wysokości  25% wartości szkody nie 
mniej niż 300,00 zł  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

3. Prosimy o zmianę udziału własnego z „3%” na  5% nie mniej niż 1.000,00 zł 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę udziału własnego na 5% nie mniej 
niż 500 zł. 
 
4. Prosimy o zniesienie franszyzy integralnej. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
IV.  Dotyczy klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej (Pakiet nr II) 
 

1. Prosimy o zamieszczenie treści klauzul dodatkowych. 
Odpowiedź: Treść klauzul została zamieszczona powyżej. 

 

V.  Dotyczy oceny ryzyka. 

Prosimy o dodatkowe informacje:  

1. opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 
Odpowiedź:  

1. Całodobowa ochrona obiektu przez firmę ochrony 
2, System monitoringu obejmujący całą posesję 
3. Kraty w oknach w pomieszczeniach na parterze 

 
2. opis zabezpieczeń  przeciwpożarowych ( proszę o podanie ilości gaśnic, hydrantów 

zewnętrznych , wewnętrznych, czy są stałe systemy  gaśnicze wodne lub gazowe, system 
detekcji pożaru, itp.) 

Odpowiedź:  
1. Ilość gaśnic – 39 szt. 
2. Ilość hydrantów wewnętrznych – 13 szt. 
3. Ilość hydrantów zewnętrznych – 2 szt. 
4. W Instytucie Oceanologii brak stałych instalacji gaśniczych 
5. W Instytucie Oceanologii zainstalowane są dwa systemy ostrzegania ppoż. 

system Polon 400 i system TELSAP3.  
 
3. opis konstrukcji budynków (z jakiego materiału zostały wykonane ściany, jak 

ocieplone). 
Odpowiedź: Ściany są wykonane z cegieł, pustaków ceramicznych (typ Poroterm) 
ocieplone styropianem  
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4. opis konstrukcji dachów (z jakiego materiału została wykonana więźba dachowa, jakie 
jest pokrycie dachu oraz ocieplenie). 
Odpowiedź: 

1. Konstrukcja dachu na budynku Zakładu Dynamiki Morza i Zakładu Fizyki 
Morza mieszana (drewniana oraz wylane płyty betonowe), pokrycie dachu – 
dachówka ceramiczna, ocieplenie – wełna mineralna. 

2. Konstrukcja dachu na budynku Zakładu chemii Morza mieszana 
(drewniana oraz wylane płyty betonowe) pokrycie dachu – blacha 
ocynkowana, ocieplenie – wełna mineralna. 

3. Konstrukcja dachu na budynku Zakładu Genetyki Morza i Zakładu 
Ekologii  Morza drewniana pokrycie dachu – dachówka ceramiczna, 
ocieplenie – wełna mineralna. 

 
W nawiązaniu do opisanego powyżej postępowania przetargowego wnosimy o 
wyjaśnienie następujących zapisów SIWZ lub wprowadzenie stosownych zmian: 

 
 

1. Dot. Pakietu II, ust. 4, pkt. 2 - wnosimy o możliwość rozdzielenia wymaganej sumy 
ubezpieczenia w ubezpieczeniu kosztów leczenia i assistance w następujący sposób: 
a) 100.000 zł na osobę w odniesieniu do „ubezpieczenia kosztów leczenia”, 
b) oraz 50.000 zł na osobę w odniesieniu do „ubezpieczenia pomocy w podróży”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

2. Dot. Pakietu II, ust. 4 - prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób i w jakich 
terminach Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy wykaz pracowników do 
ubezpieczenia w podróży zagranicznej. 
Odpowiedź: Odpowiedź udzielona powyżej. 
 

3. Dot. Pakietu II, ust. 4 - prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający po 
zakończeniu okresu ubezpieczenia przewiduje rozliczenie faktycznie wykorzystanej 
liczby osobodni. 
Odpowiedź: Tak, odpowiedź udzielona powyżej. 

 
4. Dot. Pakietu II, ust. 4 - prosimy o doprecyzowanie, czy do ubezpieczenia w podróży 

zagranicznej zastosowanie mają klauzule rozszerzające zakres ochrony 
ubezpieczeniowej. 
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ wymagane klauzule wypisane są pod każdym 
ryzykiem. 
 

5. Prosimy o podanie zakresu działalności prowadzonej przez Zamawiającego, która 
ma być objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. 
Odpowiedź: Odpowiedź udzielona powyżej. 
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Jednocześnie Zamawiający wykreśla z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych klauzulę ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia oraz włącza 
klauzulę jurysdykcji. 
   
Wszystkie zmiany modyfikują zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Marcin Foryś 
 


