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Wrocław, 11.04.2012 r. 
 

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

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 144/04/04/2012/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: 
 
 
W nawiązaniu do opisanego powyżej postępowania przetargowego wnosimy o wyjaśnienie 
następujących zapisów SIWZ lub wprowadzenie stosownych zmian: 

 
1. Dot. ubezpieczenia w podróży zagranicznej – 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 nie wyraża zgody. 
 
2. Dot. ubezpieczenia w podróży zagranicznej – prosimy o odpowiedź na pytanie, czy 
pracownicy Polskiej Akademii Nauk - Instytutu Oceanologii w Sopocie będą tylko i 
wyłącznie uczestnikami seminariów, szkoleń, sympozjów, konferencji, czy również będą 
prowadzącymi w/w i z tego tytułu będą otrzymywać wynagrodzenie? 
Odpowiedź: Pracownicy Instytutu będą także prowadzącymi seminaria, szkolenia, 
sympozja, itp. 
 
3. Dot. ubezpieczenia w podróży zagranicznej – wnosimy o wykreślenie zapisu o treści: 
„Ewentualne odszkodowanie płatne będzie w zł na rzecz Polskiej Akademii Nauk - Instytutu 
Oceanologii w Sopocie” – mamy wątpliwości, czy przedmiotowy zapis jest zgodny z 
przepisami Kodeksu Cywilnego, skoro ubezpieczenie w podróży zagranicznej zawierane jest 
na rzecz pracowników Instytutu Oceanologii. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu. Za 
ubezpieczenie NNW płaci Instytut Oceanologii PAN w Sopocie. Aby mieć kontrol ę nad 
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zgłoszonymi szkodami Zamawiający prosi o przekazanie środków na konto Instytutu 
Oceanologii, które później zostaną przekazane na konto poszkodowanego pracownika. 
 
4. Dot. ubezpieczenia w podróży zagranicznej – prosimy o doprecyzowanie w jaki 
sposób i w jakich terminach Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy wykaz pracowników 
do ubezpieczenia w podróży zagranicznej. 
Odpowiedź: Zamawiający na kilka dni przed wyjazdem przesyła do Wykonawcy listę 
osób wraz z liczbą dni pobytu. 
 
5. Dot. ubezpieczenia w podróży zagranicznej – prosimy o doprecyzowanie, czy 
Zamawiający po zakończeniu okresu ubezpieczenia przewiduje rozliczenie faktycznie 
wykorzystanej liczby osobodni. 
Odpowiedź: W okresie od 01.05.2012r. do 30.04.2013r. 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 2000 osobodni. 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Marcin Foryś 
 


