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Wrocław, 07.04.2017 r. 
 
 

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

 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 19/2017/N/Sopot 

 
Działając w imieniu i na rzecz Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, 
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje 
odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: 
 
 
Pytanie nr 1: 
Uprzejmie proszę o informację czy Armator s/y  „OCEANIA” podlega konwencji o pracy 
na morzu Maritime Labour  Convention 2006, jeżeli tak to proszę o przysłanie umów 
zatrudnienia i podanie w jakim zakresie Armator jest zobowiązany przedłożyć Certyfikat? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Armator nie podlega ww. konwencji. 
 

Pytanie nr 2: 
Prosimy o wprowadzenie poniższego wyłączenia w ubezpieczeniu aparatury naukowo – 
badawczej i sprzętu używanego do badań i pomiarów w wodzie (Szczegółowe warunki 
zamówienia - Pakiet II pkt. 4): 

„Z ubezpieczenia wyłącza się: 
a) szkody spowodowane przez osoby skierowane do pracy przez 

Ubezpieczonego, a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji do  obsługi 
ubezpieczonej aparatury i nie gwarantujące prawidłowej ich eksploatacji, 

b) szkody spowodowane wskutek normalnego zużycia, 
c) szkody powstałe wskutek błędu konstrukcyjnego i/lub wady ukrytej, 
d) szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub 

osobę, za którą ponoszą odpowiedzialność, 
e) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, z wyłączeniem członków załogi jednostki 
pływającej, 

f) szkody powstałe wskutek konfiskaty i/lub działań wojennych/sabotażu 
g) zaginięcie przedmiotu ubezpieczenia w niewyjaśnionych okolicznościach 
h) utrata przedmiotu ubezpieczenia w części lub w całości w wyniku utraconego 

kontaktu z nieustalonej przyczyny 
Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe punkty: 

Ad. a) Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Ad. b) Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Ad. c) Zamawiający nie wyraża zgody. 
Ad. d) Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Ad. e) Zamawiający nie wyraża zgody. 
Ad. f) Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Ad. g) Zamawiający nie wyraża zgody. 
Ad. h) Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 3: 
Prosimy o wprowadzenie poniższych definicji w ubezpieczeniu aparatury naukowo – 
badawczej i sprzętu używanego do badań i pomiarów w wodzie (Szczegółowe warunki 
zamówienia - Pakiet II pkt. 4, 9 i 10), w ubezpieczeniu pławy pomiarowej SATBAŁTYK do 
badań i pomiarów w wodzie (Szczegółowe warunki zamówienia - Pakiet II pkt. 8): 

a) ogień – ogień, który przedostał się poza palenisko albo powstał bez paleniska i 
rozszerzył się o własnej sile; 

b) sztorm – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,2 m/sek. ustalonej przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); 

c) siła wyższa – zjawisko zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od 
woli, którego nie można przewidzieć i któremu w żaden sposób nie można 
zapobiec; 

d) kolizja środka transportu – kolizję środka transportu przewożącego jacht z 
innym środkiem transportu, osobami, zwierzętami, przedmiotami a także 
wywrócenie się środka transportu; 

e) kradzież z włamaniem – zabór mienia po uprzednim pokonaniu należytych 
zabezpieczeń za pomocą siły i narzędzi, 

f) rozbój – zabór ubezpieczonego mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej 
wobec Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do przebywania na jachcie, bądź 
groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do 
nieprzytomności lub bezbronności dla pokonania ich oporu przed wydaniem 
ubezpieczonego mienia 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 4: 
Proszę o informacje, czy pława pomiarowa SATBAŁTYK jest pod stałym nadzorem PRS? 
Jeśli tak, jakim? Prosimy o aktualny dokument z przeglądu klasyfikacyjnego. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pława nie jest pod stałym nadzorem PRS. 
 

Pytanie nr 5: 
Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu w ubezpieczeniu pławy pomiarowej 
SATBAŁTYK do badań i pomiarów w wodzie (Szczegółowe warunki zamówienia - Pakiet 
II pkt. 8) oraz w ubezpieczeniu aparatury naukowo – badawczej i sprzętu używanego do 
badań i pomiarów w wodzie (Szczegółowe warunki zamówienia - Pakiet II pkt. 4,9 i 10): 
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„Odszkodowanie za stratę całkowitą przedmiotu ubezpieczenia zwykłą i 
konstruktywną – płatne będzie po potrąceniu stopnia zużycia przedmiotu 
ubezpieczenia od jego aktualnej wartości w stanie nowym. Wysokość 
odszkodowania nie może przekroczyć zadeklarowanej przez Ubezpieczającego 
sumy ubezpieczenia. Stopień zużycia przedmiotu ubezpieczenia ustalony będzie 
przy zastosowaniu stopnia zużycia nie wyższego niż 15% rocznie wg. stanu na 
dzień 1 stycznia kolejnego roku upływającego od roku jego zakupu, jednakże 
maksymalna wysokość stopnia zużycia nie przekroczy 50%.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie nr 6: 
Prosimy o wprowadzenie poniższego wyłączenia w ubezpieczeniu aparatury naukowo – 
badawczej i sprzętu używanego do badań i pomiarów w wodzie (Szczegółowe warunki 
zamówienia - Pakiet II pkt. 9 i 10): 

Z ubezpieczenia wyłącza się: 
a) szkody spowodowane przez osoby skierowane do pracy przez Ubezpieczonego, a 

nie posiadające odpowiednich kwalifikacji do  obsługi ubezpieczonej aparatury i 
nie gwarantujące prawidłowej ich eksploatacji, 

b) szkody spowodowane wskutek normalnego zużycia, 
c) szkody powstałe wskutek błędu konstrukcyjnego i/lub wady ukrytej, 
d) szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczajacego/Ubezpieczonego lub osobę, 

za którą ponoszą odpowiedzialność, 
e) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, z wyłączeniem członków załogi jednostki 
pływającej, 

f) szkody powstałe wskutek konfiskaty i/lub działań wojennych/sabotażu.” 
g) zaginięcie przedmiotu ubezpieczenia w niewyjaśnionych okolicznościach 
h) utrata przedmiotu ubezpieczenia w części lub w całości w wyniku utraconego 

kontaktu z nieustalonej przyczyny 
Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe punkty: 
 

Ad. a) Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Ad. b) Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Ad. c) Zamawiający nie wyraża zgody. 
Ad. d) Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Ad. e) Zamawiający nie wyraża zgody. 
Ad. f) Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Ad. g) Zamawiający nie wyraża zgody. 
Ad. h) Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 7: 
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Proszę o wyjaśnienie, kto ma podlegać ubezpieczeniu według Klauzuli trwałych 
następstw zawału serca i udaru mózgu dla ubezpieczeń z Pakietu II (pkt. 2, 6, 7) 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczenia 
w Pakiecie II są chronione w ramach Klauzuli trwałych następstw zawału serca 
i udaru mózgu. 
 

Pytanie nr 8: 
Odnośnie pkt. 7 Pakietu Nr II- Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
prosimy o podanie liczby osobodni, które podlegają ocenie w Formularzu Oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający podaje liczbę osobodni: 250 w każdym okresie polisowym. 
Ubezpieczenie w formie polisy obrotowej rozliczanej na podstawie listy zgłoszonych 
nurków po każdym okresie polisowania.  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
Pytanie nr 9: 
Odnośnie pkt. 7 Pakietu Nr II- Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
prosimy o podanie listy osób, które maja być objęte ochroną z podaniem: imię, nazwisko, 
nazwa firmy. Prosimy o informację, na jakich jednostkach pływających dane osoby będą 
zatrudniane. 
Odpowiedź: Zamawiający poda Wykonawcy listę osób, które mają być objęte ochroną 
ubezpieczeniową każdorazowo przed podjęciem prac nurka naukowego. 
 
Dotyczy mienia od ognia i innych żywiołów (Pakiet nr I): 
 
Pytanie nr 10: 
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to 
doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 11: 
Prosimy o wykreślenie z definicji powodzi „podniesienia się poziomu wód gruntowych”. 
Alternatywnie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych 
wskutek podniesienia się wód gruntowych w wysokości 50.000 zł na jedno i na wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym lub w innej, akceptowalnej dla 
Zamawiającego wysokości. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód 
powstałych wskutek podniesienia się wód gruntowych w wysokości 200.000 zł na jedno 
i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym. Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 12: 
Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody - prosimy o potwierdzenie, że klauzula 
dotyczy sum ubezpieczenia w systemie sum stałych. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 13: 
Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku potwierdzenia 
powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu na wznowienie do jednokrotności limitów 
odpowiedzialności. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12. 
 
Dotyczy  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i 
posiadanego mienia: 
 
Pytanie nr 14: 
Prosimy o wykreślenie Rozszerzenia o czyste straty finansowe Limit: 50 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 15: 
Prosimy o potwierdzenie iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej 
Ubezpieczonego z tytułu szkód wyrządzonych przez jednostki pływające ani szkód w 
jednostkach pływających  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 16: 
Prosimy o podanie liczby pracowników oraz obrotu bądź budżetu (w przypadku braku 
obrotu) za ostatni rok obrachunkowy  
Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi: 
- liczba pracowników: 185 (stan na koniec marca 2016r.) 
- suma bilansowa za 2016r. wyniosła ok. 49 mln zł 
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Eugeniusz Starzyński 
 


