Szczecin, dnia 14.12.2021 r.
A-ZP.381.135.2021.WB

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 3
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia oraz
ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Uniwersytetu Szczecińskiego w
okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r.
Zamawiający, na podstawie art.135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej PZP przekazuje treść wniosków
o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:
Pytanie nr 481
Proszę o aktualizację szkodowości, lub ewentualnie o podanie informacji o szkodach/
roszczeniach, które wystąpiły w okresie od 15.08.2021 do 25.11.2021r. Proszę o
wyjaśnienie szkody z dnia 05.07.2021, gdzie rezerwa wynosi 170 000 zł Co zostało
uszkodzone przez deszcz nawalny i jakie dokładnie starty poniósł Zamawiający.
Odpowiedź na pytanie nr 481
Zamawiający informuje, iż szkodowość załączona do Opisu przedmiotu zamówienia wg
stanu na dzień 23.08.2021 r. nie będzie aktualizowana. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że szkoda z dnia 05.07.2021 r. na kwotę 177.117,07 PLN dotyczyła zalania
budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie.
Pytanie nr 482
Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ (dotyczy
wszystkich rodzajów ubezpieczeń) zastosowanie mają przepisy prawa oraz
ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 482
Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie
będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego,
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi
z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie
korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 483
Proszę o potwierdzenie że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że
opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu
ubezpieczenia określonego w SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 483
Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie
będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego,
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi
z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie
korzystniejsze dla Zamawiającego.
Pytanie nr 484
Proszę o potwierdzenie, że w zakresie, w jakim SWZ nie definiuje pewnych pojęć,
wówczas stosuje się brzmienie z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 484
Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie
będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego,
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi
z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie
korzystniejsze dla Zamawiającego.
Pytanie nr 485
Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody nagłe,
niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.
Odpowiedź na pytanie 485
Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 486
Proszę o potwierdzenie, że zapis paragrafu 7 ust. 3 wzór umowy dla części I ma
zastosowanie do mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia na sumy stałe, nie dotyczy
limitów określonych na „pierwsze ryzyko” i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
(W przypadku konieczności odnowienia w trakcie trwania Umowy poszczególnych
limitów, podlimitów lub sum ubezpieczenia, nowo zawierane ubezpieczenia kalkulowane
będą na bazie stawek jak w ust. 2, a należna z tego tytułu składka naliczona pro rata za
każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, zostanie opłacona przez
Zamawiającego w terminie 60 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego)

Odpowiedź na pytanie nr 486
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3 Umowy ubezpieczenia
generalnego dla Części I zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2a do SWZ: W przypadku
konieczności odnowienia w trakcie trwania Umowy poszczególnych limitów, podlimitów lub
sum ubezpieczenia, nowo zawierane ubezpieczenia kalkulowane będą na bazie stawek jak
w ust. 2, a należna z tego tytułu składka naliczona pro rata za każdy dzień udzielonej
ochrony ubezpieczeniowej, zostanie opłacona przez Zamawiającego w terminie 60 dni od
dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż
odnowienie limitów, podlimitów lub sum ubezpieczenia nie stanowi elementu klauzuli
automatycznego pokrycia i wymagać będzie każdorazowej zgody Wykonawcy.
Zamawiający zwraca uwagę, iż postanowienie § 7 ust. 3 Umowy ubezpieczenia
generalnego, stanowiącej załącznik nr 2a do SWZ, nie dotyczy sum gwarancyjnych
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż wzór
umowy nie przewiduje automatycznego odnawiania limitów, górna granica
odpowiedzialności Wykonawcy ograniczona została limitami wskazanymi w Opisie
przedmiotu zamówienia, określonymi na jedno i wszystkie zdarzenia w danym okresie
rozliczeniowym. Ewentualne doubezpieczenia mienia bądź zwiększenia/odnowienia
limitów możliwe będą jedynie za zgodą Wykonawcy, za opłatą dodatkowej składki.
Pytanie nr 487
Proszę o doprecyzowanie § 10 ust. 10 wzór umowy dla części I co Zamawiający rozumie
przez szkodę dużych rozmiarów. (W sytuacji szkód nagłych i dużych rozmiarów
Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do procedury likwidacyjnej szkód w ciągu
2 dni roboczych (48 godzin) tj. najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu zgłoszenia
przez Zamawiającego lub Brokera) Proszę o wydłużenie terminu do 3 dni roboczych.
Odpowiedź na pytanie nr 487
Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem szkód nagłych i dużych rozmiarów należy
rozumieć w szczególności, ale nie wyłącznie szkody polegające na katastrofie
budowlanej..
Pytania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Pytanie nr 488
Proszę o potwierdzenie definicji wypadku ubezpieczeniowego w brzmieniu: Za wypadek
ubezpieczeniowy przyjmuje się powstanie w okresie ubezpieczenia szkody, to jest szkody
osobowej, szkody rzeczowej lub wystąpienie zdarzenia bezpośrednio powodującego
powstanie czystej straty finansowej.
Odpowiedź na pytanie nr 488
Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Zgodnie postanowieniami Opisu
przedmiotu zamówienia – Cześć I, Dział 1, Rozdział 1: „Czasowy zakres ochrony (trigger
loss occurrence): Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadek ubezpieczeniowy powstały
w okresie ubezpieczenia, z którego roszczenie zgłoszone będzie przed ustawowo określonym
terminem przedawnienia roszczeń. Za wypadek ubezpieczeniowy przyjmuje się powstanie
w okresie ubezpieczenia szkody, to jest szkody osobowej, szkody rzeczowej lub czystej straty
finansowej”.

Pytanie nr 489
Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody nagłe i
niespodziewane.
Odpowiedź na pytanie nr 489
Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 490
Proszę o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wypadków
ubezpieczeniowych związanych z wykonywaniem jakichkolwiek prac lub usług na
obszarach morskich, w tym także na stałych i innych budowlach morskich (poza stałym
lądem),
Odpowiedź na pytanie nr 490
Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Stacja Morska
Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach prowadzi szeroko pojętą edukację
ekologiczną, szczególnie związaną ze strefą brzegową, dzięki unikatowej w skali Europy
lokalizacji na koronie wydmy, w odległości kilkunastu metrów od linii wody, stacja
stwarza możliwości prowadzenia badań dotyczących przenikania się trzech
najważniejszych sfer Ziemi: litosfery, hydrosfery i atmosfery. Placówka jest bazą do
prowadzenia ćwiczeń terenowych uzupełniających i wzbogacających ofertę dydaktyczną
Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Nie prowadzi jakichkolwiek prac poza stałym
lądem, nie świadczy w tym zakresie usług komercyjnych.
Pytanie nr 491
Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia dla Stacja Morska w Międzyzdrojach nie
obejmuje wypadków ubezpieczeniowych związanych z wykonywaniem jakichkolwiek
prac lub usług na obszarach morskich, w tym także na stałych i innych budowlach
morskich (poza stałym lądem),
Odpowiedź na pytanie nr 491
Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Stacja Morska
Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach prowadzi szeroko pojętą edukację
ekologiczną, szczególnie związaną ze strefą brzegową, dzięki unikatowej w skali Europy
lokalizacji na koronie wydmy, w odległości kilkunastu metrów od linii wody, stacja
stwarza możliwości prowadzenia badań dotyczących przenikania się trzech
najważniejszych sfer Ziemi: litosfery, hydrosfery i atmosfery. Placówka jest bazą do
prowadzenia ćwiczeń terenowych uzupełniających i wzbogacających ofertę dydaktyczną
Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Nie prowadzi jakichkolwiek prac poza stałym
lądem, nie świadczy w tym zakresie usług komercyjnych.
Pytanie nr 492
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej nie oczekuje ochrony za szkody
a.
polegające na kradzieży pojazdów pracowników.
b.
w jednostkach pływających i statkach powietrznych.
Odpowiedź na pytanie nr 492
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 493
Proszę o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w pojazdach
mechanicznych
Odpowiedź na pytanie nr 493
Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w pojazdach znajdujących się w
posiadaniu pracowników oczekuje odpowiedzialności pod warunkiem, że pojazd
znajdował się w miejscu do tego przeznaczonym.
Pytanie nr 494
Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „działalność eksperymentalna”
Odpowiedź na pytanie nr 494
Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający
wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia
generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej
kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z
klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku
rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień –
Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla
Zamawiającego.
Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że działalnością eksperymentalną jest działalność
Uczelni wykonywana w granicach wynikających z aktu powołania i norm statuujących
zakres działalności Ubezpieczonego jako publicznej uczelni akademickiej.
Pytanie nr 495
Proszę o uszczegółowienie: jakie projekty realizuje Zamawiający obecnie i z jakimi
podmiotami w ramach prowadzonej działalności eksperymentalnej, innowacyjnej,
nowatorskie, badawczej
Odpowiedź na pytanie nr 495
Zamawiający informuje, iż w związku z brakiem szczegółowych kryteriów na podstawie
których należałoby wykazać projekty w związku z prowadzoną działalnością
eksperymentalną, innowacyjną, nowatorską we wszystkich aspektach działalności przez
pracowników w podziale na wykonywane komercyjnie i na potrzeby uczelni nie udzieli
na to pytanie odpowiedzi.
Pytanie nr 496
Proszę o informacje jakie decyzje administracyjne lub akty normatywne wydaje
Zamawiający?
Odpowiedź na pytanie nr 496
Zamawiający wyjaśnia, że Uczelnia wydaje decyzje administracyjne lub akty normatywne
w granicach wynikających z aktu powołania i norm statuujących zakres działalności
Ubezpieczonego jako publicznej uczelni akademickiej.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu
zamówienia - Część I, Dział I, Rozdział 1, pkt. 22 zakres ubezpieczenia obejmuje
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie, z wyjątkiem działania osób

reprezentujących Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby,
które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa uprawnione są
do zarządzania ubezpieczonym podmiotem, z wyłączeniem pełnomocników
ustanowionych przez ten podmiot. W ubezpieczeniu zastosowanie będzie miała klauzula
reprezentantów.
Pytanie nr 497
Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia dla Centrum Badań StrukturalnoFunkcjonalnych Człowieka i Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii nie obejmuje
wypadków ubezpieczeniowych związanych z wykonywaniem czynności medycznych lub
innych czynności wykonywanych w celach leczniczych, prowadzeniem badań klinicznych
lub innych badań o charakterze medycznym
Odpowiedź na pytanie nr 497
Zamawiający wyjaśnia, iż nie prowadzi działalności medycznej, farmaceutycznej, a także
związanej z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami
służby zdrowia.Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Opisem przedmiotu
zamówienia, ochroną ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej objęta jest
działalność publiczna uczelni akademickiej uregulowana w obowiązujących przepisach,
m.in. w obszarze świadczenia usług badawczych oraz transferu technologii do
gospodarki. Ochrona obejmuje także odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za
szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością eksperymentalną, innowacyjną,
nowatorską, we wszystkich aspektach działalności, przez pracowników, studentów,
doktorantów, współpracowników na podstawie dowolnej umowy o współpracy, także w
ramach projektów z innymi jednostkami naukowymi, badawczymi lub komercyjnymi, a
także Odpowiedzialność cywilną kontraktową z tytułu niewykonania lub niewłaściwego
wykonania umów, w tym umów o świadczenie usług, wykonanie dzieła, lub innych umów
o charakterze zobowiązaniowym zawartych w dowolnym reżimie prawnym przez
Ubezpieczonego lub jego jednostki organizacyjne, w tym jednostki badawcze.

Pytanie nr 498
Z jakimi podmiotami Zamawiający ma podpisane umowy o praktyki zawodowe dla
studentów i doktorantów?
Odpowiedź na pytanie nr 498
Zamawiający informuje, iż nie posiada zamkniętego katalogu podmiotów, z którymi ma
podpisane umowy o praktyki zawodowe dla studentów i doktorantów. Dodatkowe
informacje o praktykach zawodowych znajdują się na stronach internetowych
poszczególnych wydziałów Uczelni, w tym w szczególności:
https://efz.usz.edu.pl/studenci/praktyki/
https://hum.usz.edu.pl/studenci/regulaminy-praktyk/
https://spr.usz.edu.pl/studenci/praktyki/
https://nsp.usz.edu.pl/praktyki-zawodowe/
Pytanie nr 499
Proszę o podanie nieruchomości z określeniem wartości, które Zamawiający
wykorzystuje na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym
charakterze

Odpowiedź na pytanie nr 499
Zamawiający informuje, że zgodnie z umową zawartą na czas nieoznaczony
o udostępnienie Nr Gm.ADC.7014-10-09 Starosta Kamieński udostępnia nieodpłatnie
Uniwersytetowi Szczecińskiemu teren na działce nr 182/2, obr. Dziwnówek, gmina
Dziwnów /KW nr 28176/, na którym jest wieża obserwacyjna, na której zamontowano
kamerę obserwacyjną rejestrującą dynamikę morza w strefie brzegowej, służącej do
realizacji badań w projekcie „MICORE”. Wartość nieruchomości, zgodnie z załącznikiem A
do SWZ – wykaz budynków i budowli określona w wartości odtworzeniowej wynosi
15.375,00 PLN.
Pytanie nr 500
Proszę o informację dotyczącą obrazów, prac fotograficznych, grafik innych prac
artystycznych, eksponatów nie będących własnością Zamawiającego. Jakie to prace i
jakiej wartości oraz w jaki sposób są zabezpieczone? Proszę podać wartości przynajmniej
najdroższego mienia.
Odpowiedź na pytanie nr 500
Zamawiający informuje, iż wykazuje do ubezpieczenia w szczególności, ale nie wyłącznie:
zabytkowe budynki, starodruki, eksponatów znajdujących się Sali im. Joanny i Jana
Kulmów, która na dzień dzisiejszy mieści się w budynku Biblioteki Głównej przy ul.
Tarczyńskiego 1 w Szczecinie. Szczegółowy wykaz może zostać udostępniony po
rozstrzygnięciu postępowania na wniosek Wykonawcy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że w przypadku umownego przyjęcia obrazów,
eksponatów, dzieł sztuki, prac fotograficznych oraz innych pracach artystycznych
należących do osób trzecich wraz z ustaloną wartością artystyczną, kolekcjonerską,
zabytkową, zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinien obejmować
wskazaną wartość.
Pytanie nr 501
Proszę o doprecyzowanie w zakresie organizowanych imprez w tym imprez masowych z
rozgraniczeniem na te, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu imprez
masowych i tych, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu. Jakie cykliczne
imprezy organizuje Zamawiający w ciągu roku akademickiego (harmonogram). Ile, jakie
i gdzie (na wolnym powietrzu, w budynku) są organizowane imprezy masowe
podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu imprez masowych? Jaka jest maksymalna
liczba uczestników takiej imprezy? Jaką maksymalną sumę ubezpieczenia przewiduje
Zamawiający dla imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu imprez
masowych?
Odpowiedź na pytanie nr 501
Zamawiający informuje, że z uwagi na niepewną sytuacją związaną z pandemią
koronawirusa, Zamawiający nie przedstawi wykazu imprez, które mają być objęte
ochroną ubezpieczeniową. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy
imprezy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu dojdą do skutku, wówczas
Zamawiający każdorazowo poinformuje Ubezpieczyciela o tym fakcie. Zgodnie
z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia limit odpowiedzialności dla pkt. 19
wynosi: 5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na
każdy okres rozliczeniowy, przy czym dla imprez podlegających obowiązkowemu

ubezpieczeniu suma gwarancyjna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
organizatorów imprez masowych (Dz.U. 2010 Nr 54 poz. 323) oraz suma gwarancyjna
nadwyżkowa do 5.000.000,00 PLN. Zamawiający informuje, że wśród
współorganizowanych w przeszłości imprez wyróżnić można Juwenalia czy Akademickie
Mistrzostwa Polski w piłce nożnej kobiet.
Pytanie nr 502
Proszę o potwierdzenie, że wskazane w DZIALE I – Rozdział 3 pkt1 ppkt 1) koszty będą
pokrywane po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego (W ramach sumy gwarancyjnej
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania
środków podjętych przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w celu zapobieżenia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się
bezskuteczne)
Odpowiedź na pytanie nr 502
Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ramach
ubezpieczenia pokryte są m. in. udokumentowane poniesione koszty zabezpieczenia
ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego zagrożenia
wystąpieniem ubezpieczonego zdarzenia.
Pytanie nr 503
Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SWZ mają zastosowanie
postanowienia OWU, w tym wskazane w nich ograniczenia odpowiedzialności, o ile nie
stoją w sprzeczności z postanowieniami SWZ
Odpowiedź na pytanie nr 503
Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1
i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie
będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego,
przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi
z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie
korzystniejsze dla Zamawiającego.
Pytania dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Pytanie nr 504
Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach przedmiotowego SWZ nie wykazuje do
ubezpieczenia budynków, budowli przeznaczone do rozbiórki i mienia wyłączonego z
eksploatacji ze względu na stan techniczny?
Odpowiedź na pytanie nr 504
Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem A do SWZ do ubezpieczenia zostały
zgłoszone budynki czasowo wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do remontu,
sprzedaży lub modernizacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do
ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki oraz obiektów wyłączonych z

eksploatacji o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej
kontroli obiektu.
Pytanie nr 505
W przypadku mienia nieużytkowanego/ wyłączonego czasowo z eksploatacji, proszę o
potwierdzenie, że Zamawiający zapewni dozór obiektu, odłączenie mediów, utrzyma
zabezpieczenia p-poż w należytym stanie technicznym i gotowe do użycia.
Odpowiedź na pytanie nr 505
Zamawiający informuje, że w przypadku czasowego wyłączenia określonego
budynku/budowli z użytkowania, Zamawiający przestrzega wszelkich zasad
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Instrukcje
Bezpieczeństwa Pożarowego prowadzone i aktualizowane są – zgodnie
z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów – co najmniej raz na 2 lata, a także po ewentualnych zmianach sposobu
użytkowania obiektu lub innych zmianach mających wpływ na zmianę warunków
ochrony przeciwpożarowej.
Pytanie nr 506
Proszę o informację, czy mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan
techniczny zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak to prosimy o wyłączenie tego
mienia z ochrony.
Odpowiedź na pytanie nr 506
Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do
rozbiórki oraz obiektów wyłączonych z eksploatacji o złym stanie technicznym
potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.
Pytanie nr 507
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycie szkód wskutek:
stopniowego lub długotrwałego oddziaływania wilgoci, ścieków, wód gruntowych lub
zagrzybienia.
Odpowiedź na pytanie nr 507
Zamawiający potwierdza, ze nie oczekuje pokrycia szkód wskutek: stopniowego lub
długotrwałego oddziaływania wilgoci, ścieków, wód gruntowych lub zagrzybienia.
Pytanie nr 508
Proszę o potwierdzenie, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki, są w
należytym stanie technicznym.
Odpowiedź na pytanie nr 508
Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 509
Czy są zgłoszone do ubezpieczenia budynki/ budowle zabytkowych/ pod opieką
konserwatora zabytków?. Proszę ewentualnie o opis i podanie wartości tych budynków/
budowli
Odpowiedź na pytanie nr 509

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zostały zgłoszone m.in. budynki wpisane do
rejestru zabytków lub objęte opieką konserwatora zabytków, a naprawa szkody na
wskazanych obiektach odbywać się będzie zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków
oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2021
poz. 710) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę
Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i
poszukiwań zabytków (tj. Dz.U. 2021 poz. 81).
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż wykaz budynków/budowli zabytkowych lub pod
opieką konserwatora zabytków może zostać przekazany na wniosek Wykonawcy po
rozstrzygnięciu postępowania.
Pytanie nr 510
Czy Zamawiający uznaje za wystarczający zakres FLEXA dla:
i.
mienia wyłączonego z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny,
ii.
tymczasowych obiektów budowlanych i mienia, które się w nich znajduje
iii.
namiotów i mienia, które się w nich znajduje
Odpowiedź na pytanie nr 510
Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ochrony.
Pytanie nr 511
Proszę o wykreślenie z zakresu ochrony szkód spowodowanych zawilgoceniem (dotyczy
książek, materiałów nutowych i dokumentów kartograficznych). Proszę o opis w jaki
sposób te materiały są przechowywane.
Odpowiedź na pytanie nr 511
Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ochrony. Jednocześnie
Zamawiający informuje, że ochroną objęte powinny być szkody spowodowane
zawilgoceniem, powstałe w sposób nagły, niezamierzony i niezależny od woli
Zamawiającego
Zamawiający informuje, iż stosuje możliwe działania profilaktyczne związane z ochroną
całego księgozbioru, na bieżąco monitoruje warunki klimatyczne w magazynach zbiorów,
regularnie oczyszcza się zbiory, wymienia opakowania ochronne lub wprowadza
nowoczesne opakowania dla zbiorów, które tego wymagają. Kompleksowe działania
realizowane są przy pomocy specjalistycznego sprzętu i aparatury. Badania służą również
rozpoznawaniu i charakteryzowaniu czynników powodujących niszczenie i degradację
materiałów bibliotecznych. Do profilaktyki stosowanej w Bibliotece Głównej należy
w szczególności zapewnienie obiektom: optymalnego mikroklimatu, utrzymywanie
stabilnej temperatury i wilgotności względnej powietrza, a dla kolekcji nietypowych
zgodnie z wytycznymi PN-ISO 11799, właściwy sposób przechowywania (m.in.
bezpieczne warunki przechowywania zbiorów: lokalizacja magazynów, sposób
rozmieszczenia i kształt mebli, opakowania ochronne, maksymalne ograniczanie
zarówno świata dziennego jak i sztucznego, eliminowanie promieniowania UV i IR),
kontrolowanie czystości w magazynach, inwentaryzacja zbiorów, itp.

Zamawiający potwierdza, iż pomieszczenie, gdzie są przechowywane zbiory objęte są
monitoringiem.
Pytanie nr 512
Proszę o ustanowienie limitu na ryzyko zalania w wyniku nieszczelności dachów, rynien,
szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej w wysokości 100.000,00 PLN. jeżeli zalanie
nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku,
którego konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczającego, bądź z powodu nie
zabezpieczenia otworów (okien, świetlików itp.),
Odpowiedź na pytanie nr 512
Zamawiający informuje, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla szkód powstałych
wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej w
wyniku złego stanu technicznego poszczególnych elementów, z zastrzeżeniem, iż zły stan
techniczny potwierdzony będzie wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.
Odpowiedź na pytanie nr 513
Zamawiający oczekuje ochrony w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych dla:
mienia: Obrazy, prace fotograficzne, grafiki oraz inne prace artystyczne na pierwsze
ryzyko z limitem 500 000 zł. Czy Zamawiający dysponuje ewidencją tych prac z
określeniem rodzaju i wartości mienia? Czy to mienie stanowi własność Zamawiającego?
Jaka jest wartość całkowita tego mienia wg ewidencji?
Odpowiedź na pytanie nr 513
Zamawiający informuje, iż wykaz obrazów, prac fotograficznych, grafik oraz innych prac
artystycznych może zostać przekazany na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu
postępowania.
Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia –
Dział II, Rozdział 1, pkt 8 – zakres ubezpieczenia powinien obejmować szkody w obrazach,
pracach fotograficznych, grafikach, innych pracach artystycznych do limitu 1.000.000,00
PLN
Pytanie nr 514
Proszę o zmianę limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy
ubezpieczenia nie więcej niż 5 000 000 PLN
Odpowiedź na pytanie nr 514
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z
postanowieniami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia Część I, Dział II, Rozdział
1, pkt 20 – zakres ubezpieczenia obejmuje klauzulę automatycznego pokrycia do 20%
łącznej sumy ubezpieczenia, przez którą należy rozumieć objęcie ochroną
ubezpieczeniową nowo nabytego mienia, lub każdego wzrostu wartości mienia wskutek
modernizacji lub inwestycji, z dniem przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z
posiadaniem tego mienia. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony
ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający/ Ubezpieczony
zobowiązany jest zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej
w terminie 60 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka będzie
naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie w systemie pro rata za każdy
dzień udzielonej ochrony.

Pytanie nr 515
Proszę o wprowadzenie limitu na uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, łącznie z
kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku – 20 % wartości szkody
ponad sumę ubezpieczenia nie więcej niż 500 000PLN
Odpowiedź na pytanie nr 515
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności.
Pytanie nr 516
Proszę o potwierdzenie, że w ramach klauzuli terroryzmu z zakresu odpowiedzialności
ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek skażenia radioaktywnego,
biologicznego i chemicznego, działań chuligańskich, hackerów komputerowych,
zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów.
Odpowiedź na pytanie nr 516
Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 517
Zamawiający w ramach ubezpieczenia oczekuje pokrycia za:
a.
14) szkody i koszty powstałe w wyniku zagrożenia aktami terroryzmu lub aktami
terroryzmu; wskazując limit 5.000.000,00 PLN. Limit wspólny – dotyczy wszystkich
działów Opisu przedmiotu zamówienia.
b.
15) szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek i rozruchów; wskazując limit
1.000.000,00 PLN. Limit wspólny – dotyczy wszystkich działów Opisu przedmiotu
zamówienia.
Proszę o wyjaśnienie o jakie działy Opisu przedmiotu zamówienia chodzi. Zapis znajduje
się w dziale II ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, czy ma
zastosowanie wyłącznie do tego działu, czy działu II i działu V jako jeden wspólny limit
dla obu działów? (proszę o potwierdzenie)
Odpowiedź na pytanie nr 517
Zamawiający potwierdza, iż limity odpowiedzialności określone w punktach 14) oraz 15)
Część I, Dział II, Rozdział 1 Opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami
Działu V, Rozdział 1, pkt 5) i 6) oraz Działu VI, Rozdział 1, pkt 5) i 6) dotyczą zarówno
Działu II jak i Działu V i Działu VI.
Pytanie nr 518
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dokonuje przewozów i transportu mienia
stanowiącego jego własność wyłącznie miedzy lokalizacjami. Jeżeli nie to proszę o
doprecyzowanie.
Odpowiedź na pytanie nr 518
Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi z uwagi na nieprecyzyjnie zadane
pytanie. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu
zamówienia, Część I, Dział II, Rozdział 1, pkt 18) „W ramach ubezpieczenia pokryte są 18)
szkody powstałe w mieniu przewożonym / transportowanym (transport lądowy) przez
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na terenie RP, w tym powstałe wskutek wypadku
środka transportu, uszkodzenie lub zniszczenie w trakcie załadunku i rozładunku,
kradzieży z włamaniem lub rabunku. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż zakres

ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie
postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych
ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru
Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka
ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami
ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie
rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.
Pytanie nr 519
Proszę o potwierdzenie, że przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone,
nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku
nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym
zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa budowlanego.
Jednocześnie nie jest katastrofa budowlaną:
1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy
lubwymiany,
2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
3) awaria instalacji.
Odpowiedź na pytanie nr 519
Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Dodatkowo Zamawiający
informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru
Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały
w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz
OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w
przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww.
postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie
korzystniejsze dla Zamawiającego. Definicja będzie miała zastosowanie w przypadku
wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz
postanowień niezgodnych z zapisami SWZ.
Pytanie nr 520
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższego zapisu jeśli chodzi o ryzyko
przepięć:
„Ochroną ubezpieczeniowa dla szkód powstałych wskutek przepięć istnieje pod
warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie
ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w wyniku przepięcia w
ubezpieczonym przedmiocie, jeśli przyczyną przepięcia była awaria tego przedmiotu lub
inna wewnętrzna przyczyna związana z jego pracą, eksploatacją, obsługą bądź
konserwacją. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są także szkody powstałe w
zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne”.
Odpowiedź na pytanie nr 520

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Dodatkowo Zamawiający
informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru
Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały
w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz
OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w
przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww.
postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie
korzystniejsze dla Zamawiającego.
Pytanie nr 521
Czy Zamawiający dopuszcza, aby szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych
prac budowlano-montażowych dotyczyły wyłącznie prac nie wymagających pozwolenia
na budowę oraz nie ingerujących w konstrukcję dachu lub nośną?
Odpowiedź na pytanie nr 521
Zamawiający potwierdza, iż pod pojęciem drobnych prac budowlano-montażowych
należy rozumieć prace nie wymagające pozwolenia na budowę oraz nie ingerujące w
konstrukcję dachu lub nośną.
Pytanie nr 522
Wnoszę o wyłączenie z ochrony szkód w następstwie naruszenia konstrukcji nośnej
obiektu (ścian i dachu)
Odpowiedź na pytanie nr 522
Zamawiający informuje, iż pod pojęciem drobnych prac budowlano-montażowych należy
rozumieć prace nie wymagające pozwolenia na budowę oraz nie ingerujące w konstrukcję
dachu lub nośną.
Pytanie nr 523
W odniesieniu do klauzuli miejsca ubezpieczenia, wnoszę o dodatkowy zapis w tej części
umowy, że zabezpieczenia p. kradzieżowe w nowych, stałych miejscach działalności
Ubezpieczonego nie mogą być gorsze niż w lokalizacjach już zgłoszonych do
ubezpieczenia i dotyczą wyłącznie terenu RP.
Odpowiedź na pytanie nr 523
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego postanowienia w treści
umowy. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia p. kradzieżowe w
nowych, stałych miejscach działalności Ubezpieczonego nie mogą być gorsze niż w
lokalizacjach już zgłoszonych do ubezpieczenia i dotyczą wyłącznie terenu RP.
Pytanie nr 524
W odniesieniu do klauzuli samolikwidacji szkód drobnych wnoszę o dopisanie, że
Ubezpieczający
ma obowiązek zachowania uszkodzonych części do dyspozycji
Ubezpieczyciela.
Odpowiedź na pytanie nr 524

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został
szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ.
Dodatkowo Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ
zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki
Ubezpieczenia Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie
postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych
ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru
Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka
ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami
ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie
rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.
Pytanie nr 525
Klauzula zniesienia regresu. Proszę o potwierdzenie, że klauzula nie ma zastosowania w
przypadku szkód wyrządzonych umyślnie oraz szkód wyrządzonych pod wpływem
alkoholu, po użyciu alkoholu lub środków odurzających lub substancji psychotropowych
Odpowiedź na pytanie nr 525
Zamawiający potwierdza.
Pytania dotyczące ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz
dewastacji
Pytanie nr 526
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku kradzieży zwykłej/ kradzieży z włamaniem
niezwłocznie po jej stwierdzeniu lub powzięciu informacji o szkodzie będzie
powiadamiał Policję?
Odpowiedź na pytanie nr 526
Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 527
Ryzyko kradzieży zwykłej – wnoszę o wprowadzenie przez Zamawiającego franszyzy
redukcyjnej dla tego ryzyka (sugerowana franszyza redukcyjna 10% wartości szkody).
Odpowiedź na pytanie nr 527
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 528
Wnoszę o zmniejszenie limitu w ryzyku kradzieży elementów zewnętrznych budynku/
budowli z limitu 200 000 zł do wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na
wszystkie jednostki w każdym okresie rozliczeniowym;
Odpowiedź na pytanie nr 528
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności.
Pytanie nr 529
Wnoszę o zmniejszenie limitu w ryzyku kradzieży zwykłej z limitu 50 000 zł do wysokości
20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie jednostki w każdym okresie
rozliczeniowym;
Odpowiedź na pytanie nr 529

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności.
Pytania dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Pytanie nr 530
Proszę o dołączenie do SWZ wykazów sprzętu elektronicznego: stacjonarnego,
przenośnego , laboratoryjnego i badawczego, zgłoszonego do ubezpieczenia z podaniem
rodzaju, wartości i roku produkcji sprzętu. W przypadku braku możliwości dołączenia
wykazów, proszę o wskazanie sprzętu, którego wartość jednostkowa przekracza 100 000
zł. Wykazu sprzętu elektronicznego zamontowanego w pojazdach i odrębnie wykazu
sprzętu zainstalowanego na jednostkach pływających. Brak wykazów uniemożliwia
identyfikację przedmiotu ubezpieczenia i oszacowanie ryzyka.
Odpowiedź na pytanie nr 530
Zamawiający informuje, że wykaz sprzętu elektronicznego może zostać przekazany na
wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.
Wśród najdroższych składników mienia zakwalifikowanych do ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego wykazać należy:
 MIKROSKOP CARL ZEISS AXIO IMAGER.Z2 o wartości 527.983,89 PLN
 SPEKTROMETR MAS AB SCIEX , TYP QTRAP 6500 Z WYPOSAŻENIEM o wartości
3.847.300,00 PLN
 Serwer o wartości 1.131.772,10 PLN
 SKANER DZIEŁOWY A1-I2S o wartości 314.000,00
Pytanie nr 531
Proszę o zmianę limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy
ubezpieczenia nie więcej niż 500 000 PLN,
Odpowiedź na pytanie nr 531
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 532
Czy Zamawiający dopuszcza aby w zakresie klauzuli kradzieży zwykłej zastosowanie miał
wymóg powiadomienia Policji niezwłocznie o powzięciu informacji o szkodzie przez
poszkodowanego?
Odpowiedź na pytanie nr 532
Zamawiający potwierdza, iż Ubezpieczający/ Ubezpieczony każdorazowo po odkryciu
szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą zobowiązany jest bezzwłocznie do
zawiadomienia Policji.
Pytanie nr 533
Ryzyko kradzieży zwykłej – wnoszę o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10%
wartości szkody min. 300,00 PLN i wnoszę o zmniejszenie limitu w ryzyku kradzieży
zwykłej do wysokości 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie jednostki
w każdym okresie rozliczeniowym. Wnioskowany limit w wysokości 100 000 zł jest
wygórowany.
Odpowiedź na pytanie nr 533
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 534
Wnoszę o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w
wyniku wad produkcyjnych z wyłączeniem szkód, za które odpowiedzialność ponosi
producent, dostawca lub warsztat naprawczy z tytułu gwarancji/ rękojmi.
Odpowiedź na pytanie nr 534
Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 535
Proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za szkody
spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu elektronicznego
poza miejscem ubezpieczenia bez dozoru (z wyjątkiem pozostawienia go w
niewidocznym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu w pojeździe, który ma włączony
alarm lub inne zabezpieczenie w które jest wyposażony pojazd).
Odpowiedź na pytanie nr 535
Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego został
szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia – Część I, Dział V. Jednocześnie
Zamawiający wyjaśnia, iż definicja kradzieży zwykłej została zawarta w SWZ.
Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ
zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki
Ubezpieczenia Wykonawcy.
Pytanie nr 536
Proszę o wyłączenie z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego robotów kuchennych i
urządzeń czyszczących Karcher i ujęcie je w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych.
Odpowiedź na pytanie nr 536
Zamawiający informuje, że w wykazie sprzętu elektronicznego nie znajdują się roboty
kuchenne i urządzenia czyszczące Karcher. Jednocześnie Zamawiający informuje, że
wykaz sprzętu elektronicznego może zostać przekazany na wniosek Wykonawcy po
rozstrzygnięciu postępowania.
Pytanie nr 537
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższych zapisów:
Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, nośników danych i danych na nich zawartych
oraz poniesione w związku ze szkodą koszty dodatkowe, będące następstwem
wyładowań atmosferycznych, przepięć, jeżeli ubezpieczony sprzęt elektroniczny nie
został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami
atmosferycznymi i przepięciami.
Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami
producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.
Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i
przepięciami powinny być:
1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w
automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym
wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu
elektronicznego.
Odpowiedź na pytanie nr 537
Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Dodatkowo Zamawiający
potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru
Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały
w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz
OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w
przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww.
postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie
korzystniejsze dla Zamawiającego.
Pytania dotyczące ubezpieczenia sprzętu wodnego
Pytanie nr 538
Wyrażenie zgody na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł dla
wszystkich ryzyk casco i oc (tj. oc - w odniesieniu do roszczeń z tytułu szkód rzeczowych
z tytułu każdego zdarzenia; w odniesieniu do roszczeń z tytułu szkód osobowych
franszyza redukcyjna nie ma zastosowania.)
Odpowiedź na pytanie nr 538
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 539
Czy jednostki pływające posiadają dokumenty bezpieczeństwa i klasyfikacyjne, a te które
ich nie posiadają ale są stosownie oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Odpowiedź na pytanie nr 539
Zamawiający potwierdza, że jednostki pływające posiadają dokumenty bezpieczeństwa i
klasyfikacyjne, a te które ich nie posiadają ale są stosownie oznaczone zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Pytanie nr 540
Które jednostki pływające i/lub inny sprzęt wodny posiadają wyposażanie
ponadstandardowe i jakiego typu (rodzaj, model, szacowana wartość).
Odpowiedź na pytanie nr 540
Zamawiający informuje, że na statku badawczo-naukowym „SNB-US-1” znajduje się
następująca aparatura i sprzęt o wartości:
1. Czerpacz typu Van Veen do poboru próbek osadu - PLN 8 000,00
2. Grawitacyjna sonda rdzeniowa typu Perfekt - PLN 6 000,00
3. Czerpacz rdzeniowy typu ”Mondsee Corer do poboru osadu - PLN 7 000,00
4. Czerpacz typu „Ruttner” do poboru prób wody - PLN 5 000,00
5. Wieloparametrowa sonda YSI 6600 V2 - PLN 120 000,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że aparatura znajdująca się na statku „SNB-US-1”
nie jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia określonej w Wykazie C do SWZ.
Pytanie nr 541
Jakie są planowane rejony żeglugi? Które jednostki pływające będą pływały poza
obszarem RP oraz na jakich wodach Europy?
Odpowiedź na pytanie nr 541
Zamawiający informuje, że statek naukowo-badawczego „SNB-US-1” posiada żeglugę
krajową w strefie do 20 Mm, odbywa rejsy w zależności od potrzeb projektów kilkanaście
razy w roku. Łódź pontonowa Falcon 500 ma żeglugę śródlądową i przybrzeżną. Łódź
motorowo-wiosłowa: w zależności od prowadzonych aktualnie badań naukowych. Są to
zbiorniki śródlądowe i rzeki. Zamawiający informuje, że rejonem pływania jest żegluga
przybrzeżna i śródlądowa RP, Zatoka Pomorska, jednak zawsze zgodnie z ograniczeniami
określonymi postanowieniami ważnych dokumentów klasyfikacyjnych i bezpieczeństwa
jednostki. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rejsy wykonywane są przez jednostki
zgodnie z wymaganiami dydaktycznymi i badawczymi.
Pytanie nr 542
Które jednostki i jak długo mogą być hangarowane/ przechowywane oraz
transportowane drogą lądową na obszarze Europy?
Odpowiedź na pytanie nr 542
Zamawiający nie wyklucza hangarowania/przechowywania oraz transportowania
zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek pływających na terenie Europy. Jednocześnie
Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy sytuacja taka dojdzie do skutku, wówczas
Zamawiający każdorazowo poinformuje Ubezpieczyciela o tym fakcie.
Pytanie nr 543
Dot. zakresu CASCO jednostki pływającej i innego sprzętu wodnego wraz z
wyposażeniem, osprzętem i silnikiem przyczepnym lub zamontowanym na stałe – z
uwagi na fakt, iż ubezpieczenie jednostek pływających zawierane jest na bazie warunków
ryzyk nazwanych, prosimy o wykreślenie zwrotu „ale nie wyłącznie” i zaakceptowanie
zakresu o następującej treści: CASCO jednostki pływającej i innego sprzętu wodnego wraz
z wyposażeniem, osprzętem i silnikiem przyczepnym lub zamontowanym na stałe –
odpowiedzialność za szkody częściowe lub stratę całkowitą, rzeczywistą i konstruktywną,
powstałe w przedmiocie ubezpieczenia podczas eksploatacji, w okresie wyłączenia z
eksploatacji, jak również podczas hangarowania/przechowywania oraz podczas
transportu lądowego na obszarze RP i Europy, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub
utracie, w szczególności wskutek niebezpieczeństwa mórz, rzek i jezior, pożaru, deszczu
nawalnego, huraganu, gradu, sztormu, szkwału, uderzenia pioruna, eksplozji, zetknięcia z
obiektami (stałymi lub pływającymi), przedmiotami, przeszkodami podwodnymi, lądem,
nabrzeżem lub innymi jednostkami pływającymi, wywrócenie się lub zatonięcie,
zaniedbania ze strony użytkowników lub wykonujących naprawy, kradzieży, dewastacji
lub rabunku/rozboju;
Odpowiedź na pytanie nr 543
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w sprawach
nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie

obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Dodatkowo
Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy
ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w
odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz
OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w
przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww.
postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie
korzystniejsze dla Zamawiającego.
Pytanie nr 544
NNW – prosimy o podanie szacowanej ilości osobodni.
Odpowiedź na pytanie nr 544
Zamawiający informuje, iż ubezpieczenie NNW powinno obowiązywać przez cały okres
trwania umowy dla liczby osób wskazanej w załączniku C do SWZ.
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