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WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 5
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 546
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o OC z
tytułu organizacji imprez masowych określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe imprezy
będą każdorazowo zgłaszane do wykonawcy w celu przeprowadzenia indywidualnej
oceny ryzyka oraz taryfikacji rzeczonego ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie nr 546
Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 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.
Pytanie nr 547
W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz jego
rozszerzenia o szkody wyrządzone przez wydanie lub niewydanie ostatecznej decyzji
administracyjnej lub innego aktu normatywnego niezgodnego z prawem prosimy o
potwierdzenie, że przedmiotowy zakres nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy
umyślnej przez reprezentantów, przez których, wyłącznie w tym zakresie, należy
rozumieć Rektora, Senat, Radę uczelni lub osoby upoważnione przez Ubezpieczonego lub

których upoważnienie wynika z obowiązujących przepisów (w tym dyrektorów
instytutów, dziekanów wydziałów, dyrektora szkoły doktorskiej) oraz uczelnianą radę ds.
nauki i uczelnianą radę ds. kształcenia. Intencją wykonawcy jest aby przedmiotowy
katalog obejmował ww. osoby oraz organy wyłącznie w zakresie wydania lub niewydania
ostatecznej decyzji administracyjnej lub innego aktu normatywnego niezgodnego z
prawem
Odpowiedź na pytanie nr 547
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. Wyżej wymieniona definicja reprezentantów będzie
miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.
Pytanie nr 548
W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o
potwierdzenie, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na
zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z
poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem,
niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów
lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem
pozostawania w błędzie.
Odpowiedź na pytanie nr 548
Zamawiający potwierdza.
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