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Wrocław, 25.03.2014r.

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

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 62/2014/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/zmiany do SIWZ zadane przez wykonawców:
I. Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i
posiadanego mienia
1.
Prosimy o potwierdzenie, iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
odpowiedzialności ubezpieczonego z tytułu posiadania jednostek pływających oraz w
jednostkach pływających osób trzecich.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
2. Prosimy o doprecyzowanie zapisu definicji wypadku ubezpieczeniowego
(wytłuszczony druk):
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju
zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową rozumianą
jako utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał
uszkodzenia ciała, doznania rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Prosimy o podanie obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy.
Odpowiedź: Obroty Instytutu Oceanologii PAN za rok 2013 wynoszą 54 435 362,14 zł.
II Dotyczy mienia od ognia i innych żywiołów :
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1. Z zakresu ubezpieczenia prosimy o wykreślenie w pkt. 14 treści :
„a także 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 na wykreślenie wnioskowanego zapisu.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł. Niniejsza
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
III. Dotyczy sprzętu elektronicznego
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.
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 nie wyraża zgody.
3. Prosimy o wprowadzenie udziału własnego z 3% nie mniej niż 500,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie udziału własnego w
wysokości 3%. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
4.

Prosimy o przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego z podziałem na sprzęt
stacjonarny i przenośny z informacją o wartości poszczególnych sprzętów i o roku
produkcji.
Odpowiedź: Ubezpieczeniu podlega sprzęt elektroniczny zakupiony od dnia 1.01.2009
do dnia
28.02.2014R. według ewidencji w księgach inwentarzowych. Sprzęt
elektroniczny stacjonarny na kwotę – 1.164.154,60;zł sprzęt elektroniczny przenośny
na kwotę – 1.204.700,80 zł
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IV. Dotyczy klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej
1. Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli nr 5 (klauzula ograniczenia zasady proporcji)
(wytłuszczony druk, przekreślony druk):
„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 dotkniętego szkodą.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Prosimy o dopisanie w klauzuli nr 6 (klauzula Leeway') słów (wytłuszczony druk):
„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody wyłączona
zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania, gdy wartość przedmiotu
ubezpieczenia dotkniętego szkodą, przy uwzględnieniu (…)”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Prosimy o wykreślenie z klauzuli nr 11 (Klauzula wartości księgowej brutto) zapisu
„ …, a także w przypadku nie odbudowywania/nie odtwarzania mienia lub w
przypadku sprzętu elektronicznego lub medycznego starszego niż 4 lata.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w
poniższej treści:
„Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień
30.04.2015 r. albo 30.03.2016 r., przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę
jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:
1) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla
jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2) znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
3) przekroczenie wskaźnika szkodowości w pierwszym roku ochrony
ubezpieczeniowej tj.:
gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań
z poszczególnych rodzajów zawartych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka
przypisana za okres od 01.05.2014r. do 31.12.2014r. za poszczególne rodzaje
zawartych ubezpieczeń) za okres od 01.05.2014r. do 31.12.2014r. przekroczy 30%
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4)

przekroczenie wskaźnika szkodowości w drugim roku ochrony ubezpieczeniowej
tj.:
gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań
z poszczególnych rodzajów zawartych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka
przypisana za okres od 01.05.2015r. do 31.12.2015r. za poszczególne rodzaje
zawartych ubezpieczeń) za okres od 01.05.2015r. do 31.12.2015r. przekroczy 30%
(niniejsza klauzula dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
V. Dotyczy ubezpieczenia w podróży zagranicznej.
1. Prosimy o informację czy NNW ma obejmować tylko podróże zagraniczne, czy ma
być ochrona również w Polsce.
Odpowiedź: Ubezpieczenie NNW ma obejmować podróże zagraniczne oraz na
terytorium RP.
2. Prosimy o wprowadzenie limitu 2.000,00 zł na koszty naprawy lub nabycia protez i
środków pomocniczych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
VI. Dotyczy informacji do oceny ryzyka.
Prosimy o poniższe informacje:
1. Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia miały miejsce szkody
powodziowe od 1997r. włącznie
Odpowiedź: Nie było szkody powodziowej w terminie wyżej podanym.
2. Czy w budynkach z elementami konstrukcji drewnianej elementy te zaimpregnowane są
ognioochronną powłoką (proszę o podanie nazwy impregnatu);
Odpowiedź: Elementy drewniane nie są impregnowane ogniochronną powłoką.
3. Czy w budynkach z drewnianą konstrukcją dachu instalacja elektryczna położona jest w
unielapnionej izolacji oraz czy odizolowana są elementy elektryczne od konstrukcji
palnej.
Odpowiedź: Tak, są odizolowane od konstrukcji palnej.
4. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób
przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn.
zm.);
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b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
Odpowiedź: Mienie pozostające własnością Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie jest
zabezpieczone zgodnie z przywołanymi wyżej aktami prawnymi
5. Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U.
z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
Odpowiedź: Stanowiska pracy w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie spełniają
wszystkie przepisy odnośnie wyżej przywołanej ustawy
6.

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo
Budowlane?
Odpowiedź: Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego.
7.

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają
regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu,
wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych
przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego
oraz jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
Odpowiedź: Tak. podlegają przeglądom uprawnionego audytora.
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8. Proszę o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód powstałych w
związku z posiadaniem, użytkowaniem jednostek pływających.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
9. Proszę o potwierdzenie że ubezpieczenie podróży zagranicznej zostanie zawarte na
okres 36 miesięcy, z zastrzeżeniem rocznego okresu plisowania
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
10. Proszę o potwierdzenie że szacowana liczba osobodni 3000 odnosi się do rocznego
okresu rozliczeniowego
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Karolina Okoń
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