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Wrocław, 23.04.2014r. 
 

 
 
 

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

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ  NR 71/2014/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: 
 
 

1) Prosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności w ubezpieczeniu 
Odpowiedzialności Cywilnej Armatora jednostki s/y „OCEANIA” wynosić ma zł 
10.348.640,61 (w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowe warunki ubezpieczenia - 
w pkt 1. ust. 4a) jest kwota zł 10.348.640,61, z kolei w ust. 4. pkt. 2) figuruje kwota 
zł 13.798.187,48. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że limit odpowiedzialności w ubezpieczeniu 
Odpowiedzialności Cywilnej Armatora jednostki s/y „OCEANIA” wynosić ma 
10.348.640,61 zł. 
 

 
2) Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie osoby biorące udział w rejsach na s/y 

„OCEANIA”, w tym osoby nie będące pracownikami IO PAN w Sopocie, podczas 
rejsu na w/w statku są na nim zamustrowane jako członkowie załogi. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

3) Prosimy o potwierdzenie, że w Formularzu Oferty (Załącznik nr 2) w punkcie 4. 
dotyczącym ubezpieczenia aparatury naukowo-badawczej i sprzętu używanego do 
badań i pomiarów w wodzie - przedmiotem ubezpieczenia na okres roczny ma być 
aparatura naukowo-badawcza o sumie ubezpieczenia zł 408.375,27, a na okres 
krótkoterminowy aparatura o łącznej wartości zł 5.817.534,02 (z podsumowania sum 
ubezpieczenia wyszczególnionej aparatury, która będzie zgłaszana do ubezpieczenia 
na okresy krótkoterminowe wynika, że łączna suma ubezpieczenia wynosi zł 
4.900.129,74 ? Czy w zestawieniu uwzględniono cały sprzęt , który będzie zgłaszany 
do ubezpieczenia ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia na okres roczny 
ma być aparatura naukowo-badawcza o sumie ubezpieczenia zł 408.375,27, a na okres 
krótkoterminowy aparatura o łącznej wartości zł 4 534 115,14. 
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W zestawieniu uwzględniono sprzęt który do dnia 31.03.2014r. był zgłaszany do 
ubezpieczenia. 

Zmiana treści SIWZ: 
Przedmiot i sumy ubezpieczenia:  aparatura naukowo – badawcza i sprzęt używane do 
badań i pomiarów w wodzie o wartości 408375,27 zł (wartość księgowa brutto) wg 
niniejszego wykazu, oraz o 4 534 115,14 zł (wartość księgowa brutto) doubezpieczenia 

 
 

4) Prosimy o informację, jaki jest termin składania ofert ? W punkcie V. SIWZ (Sposób 
przygotowania oferty) podano, że ofertę należy dostarczyć do 12.05.2014 r., z kolei 
w punkcie VI. (Składanie i otwarcie ofert) podano, że oferty należy składać do 
14.05.2014 r. 

Odpowiedź: Ofertę należy składać do 12.05.2014r. 
 

I.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: 
 

Przetarg - ubezpieczenie dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. 
Nie otwierać przed 12.05.2014 r. godz. 13:10 

 
2. Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego – 

wykonawcy. 

II.  SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 12.05.2014 r., do godz. 13:00 na adres: 
 

Supra Brokers Sp. z o.o. 
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10 

 
2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10 Następnie 

odbędzie się badanie i ocena ofert. 
 

 
 

5) Odnośnie aparatury naukowo-badawczej ubezpieczanej na okresy krótkoterminowe, 
prosimy o informację, czy w każdym z rocznych okresów ubezpieczenia 
wyszczególnione w SIWZ poszczególne aparatury naukowo-badawcze wraz z ich 
sumami ubezpieczenia będą brały udział w rejsach w analogicznych okresach jak w 
ubiegłym roku i takie należałoby przyjąć do ubezpieczenia na każdy z rocznych 
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okresów ubezpieczenia i na tej podstawie oszacować wysokość należnej z tego 
tytułu rocznej składki ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie musi doubezpieczać tej samej aparatury w tym samym czasie 
co w roku ubiegłym. Zestawienie takie zostało przedstawione dla Wykonawców w celu 
zapoznania się z przykładowymi terminami i sumami ubezpieczeń. W trakcie roku będą 
zgłaszane do ubezpieczenia aparatury z podaniem sum i okresem ubezpieczenia. 
 

6) Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie aparatury zgłaszanej do ubezpieczenia na 
okresy krótkoterminowe zawierane byłoby po zgłoszeniu przez IO PAN tego ryzyka 
do ubezpieczenia na poszczególne rejsy przed rozpoczęciem się ryzyka (wraz z 
podaniem okresu ubezpieczenia i wykazem aparatury, która ma być ubezpieczona w 
danym okresie. Ostateczne rozliczenie ubezpieczenia nastąpiłoby po zakończeniu się 
rocznego okresu ubezpieczenia na podstawie zgłaszanych w trakcie roku przez IO 
PAN wniosków o ubezpieczenie aparatury naukowo-badawczej na poszczególne 
rejsy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

7) Prosimy o informację, do jakich celów przeznaczona jest łódź hybrydowa „SONDA 
II” ? Czy eksploatowana będzie tylko podczas rejsów naukowo-badawczych ?, czy 
też będzie miała również inne przeznaczenie ? 

Odpowiedź: Łódź hybrydowa „Sona II” eksploatowana będzie tylko podczas rejsów 
naukowo badawczych. 
 

8) Wg SIWZ zakres pływania łodzi „SONDA II” to żegluga po morskich wodach 
przybrzeżnych w odległości nie większej niż 20 mil morskich od linii brzegu na 
Morzu Bałtyckim i innych morzach o podobnych warunkach żeglugowych oraz po 
wodach śródlądowych. Prosimy o informację, na jakich innych morzach jednostka 
będzie eksploatowana ? 

Odpowiedź: Jednostka będzie eksploatowana tylko po Morzu Bałtyckim. 
 

9) Prosimy o informację, jaki jest wnioskowany limit Odpowiedzialności Cywilnej 
Armatora z tytułu eksploatacji łodzi „SONDA II” ? Czy ma być równy sumie 
ubezpieczenia CASCO, tj. zł 641.937,00 ? 

Odpowiedź: Ubezpieczenie OC armatora dla łodzi „SONDA II: ma być równe sumie 641 
937 zł. 
 

10) Z uwagi na fakt, iż ubezpieczenie obejmować ma okres od dnia 01.06.2014 r. do 
dnia 31.05.2017 r., tj. 36 miesięcy z rocznym okresem polisowania, prosimy o 
wprowadzenie do warunków ubezpieczenia (Umowy Generalnej) następującego 
zastrzeżenia: 

 
„Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność składki w każdym kolejnym roku 
ubezpieczenia (tj. w drugim i trzecim) przy założeniu, że sumy ubezpieczenia i 
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zakres ubezpieczenia nie ulegną zmianie oraz wskaźnik szkodowości (stosunek 
szkód wypłaconych i zarezerwowanych do składki przypisanej, z 
uwzględnieniem wszystkich ryzyk zgłoszonych do ubezpieczenia, składek 
dodatkowych, wycofań jednostek z eksploatacji) na koniec pierwszego oraz na 
koniec drugiego rocznego okresu ubezpieczenia nie przekroczy 50 %”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Karolina Okoń 
 


