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Wrocław, 25.06.2020 
 
 
 
Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 
99/2020/N/Rzeszów 

 
 
Działając w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego, na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do 
SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje 
wyjaśnienia do SIWZ: 
 
 
Odpowiedź:  
 
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  
 
Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk oczekuje się w zakresie ubezpieczenia pokrycia od szkód o charakterze nagłym. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 2: W związku ze zgłoszeniem do Ubezpieczenia budynków o drewnianej 
konstrukcji drewnianej „ Zbiór Ariański w Iwoniczu” prosimy o: 

a) podanie wartości tego budynku oraz dokładny adres (w Załączniku nr 6 
wyszczególniona jest jedna pozycja z lokalizacją w Iwoniczu, ale w jej przypadku 
konstrukcja określona jest jako nie posiadająca elementów drewnianych), 

b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej  w wysokości 5% należnego odszkodowania 
nie mniej niż 2 000,00 zł dla ryzyka dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy. 

Odpowiedź: Zamawiający podaje dokładny adres- ul. Zadwór 1, 38-440 Iwonicz-
Zdrój. Budynek jest murowany z kamienia, dach pokryty jest gontem. Zespół 
Pałacowo – Parkowy Iwonicz jest ujęty w ewidencji mienia jako całość i nie jest rozbity 
na poszczególne budynki, określenie wartości tego jednego obiektu wymaga 
przeprowadzenia wyceny rzeczoznawcy. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy. 
 
Pytanie 3: Mienie wyłączone z eksploatacji – prosimy o potwierdzenie, że jedyne mienie 
wyłączone z eksploatacji  zgłoszone do ubezpieczenia to Budynek Werynia k/Kolbuszowej 
o wartości 9.500 zł 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 4: Prosimy o uzupełnienie adresów dla nieruchomości, dla których nie zostały 
podane dokładne dane w załączniku nr 6 – Rejestr majątku. 
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił dane w rejestrze majątku zgodnie z załącznikiem 
do odpowiedzi. Dokument zostanie przesłany do Wykonawców, którzy przesłali 
wniosek o udostępnienie części poufnej. 
 
Pytanie 5: Prosimy o informację jakiej wartości są zgłoszone do ubezpieczenia kolektory 
słoneczne. 
Odpowiedź: 90.000 zł kolektory i około 31.000 zł ogniwa fotowoltaiczne. Wartość 
orientacyjna – montaż był wykonany jako jeden ze składników inwestycji rozliczanych 
w trybie ryczałtowym. 
 
Pytanie 6: Budynek D12 -  Uniwersyteckie Centrum Sportowe, Hala Sportowa – jakie 
elementy konstrukcji budynku są drewniane, 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze jest to więźba dachowa. 
 
Pytanie 7: Prosimy o informację czy budynki starsze niż 50 lat mają przeprowadzone 
remonty ? Jeżeli nie, proszę o informacje, które z nich takich remontów nie posiadają? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poza budynkiem spichlerza wszystkie budynki 
mają przeprowadzone remonty. 
 
Pytanie 8: W odniesieniu do prowadzonych inwestycji -  „dwie inwestycje polegające na 
adaptacji obiektów na potrzeby Wydziału Medycznego” prosimy o informację: 

a) na jakim etapie są te inwestycje, czy inwestycja, której  ukończenie planowane było 
na 2019r  została ukończona, jeśli nie na kiedy jest planowane zakończenie? na 
kiedy planowane jest zakończenie drugiej inwestycji? 

b) czy inwestycje ubezpieczone są w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk budowy – 
montażu? 

c) czy na czas prowadzenia inwestycji obiekt wyłączony jest z eksploatacji? 
Odpowiedź: Inwestycje są prowadzone na dwóch obiektach: ul. Warszawska 26a  
i ul. Marszałkowska 24a. 
Zakończenie obu inwestycji jest przewidziane na wrzesień 2020 r., z czego etap 
przewidziany do ukończenia w roku 2019 na ul. Warszawskiej został ukończony  
w terminie, obecnie realizowany jest etap II.  
Ubezpieczenie od ryzyk związanych z pracami budowlanymi spoczywa na 
wykonawcach tych robót. 
Budynek na ul. Marszałkowskiej 24a jest wyłączony z użytkowania w całości, budynek 
na ul. Warszawskiej 26a w części na której są prowadzone prace modernizacyjne. 
 
Pytanie 9: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie poniższych zapisów dotyczących 
Zakresu ubezpieczenia dla mienia od wszystkich ryzyk pkt.1 ppk1) jn.: 

…”działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, 
zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku 
celowego i świadomego działania, graffiti), …” –  
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w odniesieniu do ryzyka „graffiti” odpowiedzialność Ubezpieczyciela wskazana jest 
w zapisach definicji ryzyka dewastacji i obowiązuje podlimit dla graffiti w 
wysokości 50 tys. zł jak niżej: 
 
„Ryzyko dewastacji  
ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome i nieruchome Ubezpieczonego 
(z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek 
dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym m.in. w wyniku pomalowania, 
zarysowania, graffiti itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach 
opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni.  
Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem 
dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 10 000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” 
 
W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie z pkt.1 ppkt1) słowa 
„graffiti”: 
…”działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, 
zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku 
celowego i świadomego działania, graffiti), …” 
 
Dodatkowo prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia „ Ryzyko kradzieży z 
włamaniem i rabunku oraz ryzyko dewastacji”  ryzyka dewastacji.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10: W odniesieniu do ryzyka przetężenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich 
ryzyk wnioskujemy o zmniejszenie limitu do wysokości 500 tyś zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub inna propozycja Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 11: W odniesieniu do ryzyka szkód elektrycznych w ubezpieczeniu mienia od 
wszystkich ryzyk wnioskujemy o zmniejszenie limitu do wysokości 500 tyś zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub inna propozycja Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 12: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł za 
wyjątkiem ryzyk, dla których określona została inna franszyza redukcyjna 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 13: Prosimy o wprowadzenie w klauzuli kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej 
10% wartości szkody. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 14: Prosimy o informację czy widzieliby Państwo możliwość przeprowadzenia  
lustracji przez Inżyniera Oceny Ryzyka Wykonawcy w lokalizacji o największej wartości tj.:  
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Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Technologiczno- Przyrodniczej przy 
ul. Pigonia 1 
       Jeśli nie prosimy o udostępnienie dokumentów: 
         - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, 
         - Protokoły  / przeglądy z badania wydajności hydrantów,  
         - Informacja na temat rozmieszczenia SAP ( na jakiej powierzchnia) 
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przedstawić tych dokumentów na tym 
etapie. W związku z panującą sytuacją sanitarno- epidemiologiczną Zamawiający nie 
jest w stanie przeprowadzić lustracji. 
 
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 
Pytanie 15: W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wnioskujemy o 
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w sprzęcie przenośnym  w przypadku 
kradzieży lub upadku - 5% nie mniej niż 500 zł, 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 16: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk oczekuje się w zakresie ubezpieczenia pokrycia od szkód o charakterze nagłym. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 17: Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego, jeśli nie będzie to 
możliwe prosimy o informację czy w sumie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego znajduje 
się jakikolwiek sprzęt specjalistyczny np. laboratoryjny itp., jeśli tak jaki i jaka jest jego 
wartość? 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem „Wykaz sprzętu” dołączonym do Rejestru 
majątku. 
 
Pytanie 18: Prosimy o wprowadzenie dla ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności 
franszyzy czasowej 3 dni i maksymalnego okresu odszkodowawczego 6 miesięcy – lub inna 
propozycja Zamawiającego w tym zakresie 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 19: Prosimy o potwierdzenie, że: 
     a) sprzęt elektroniczny  został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed 
wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami, 
  b) urządzenia są  zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami  producentów 
sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza w zakresie pytania a). Pytanie b) zbyt ogólnikowe. 
 
3. Ubezpieczenie OC 
 
Pytanie 20: Prosimy o podanie liczby studentów, 
Odpowiedź: 15.299 wg stanu na dzień 31.05.2020 r. 
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Pytanie 21: Prosimy o podanie budżetu Uniwersytetu i oraz planowanych przychodów w 
okresie ubezpieczenia 
Odpowiedź: Na chwilę obecną wartość budżetu na rok 2021 i kolejne nie jest możliwa 
do określenia. 
 
Pytanie 22: Prosimy o podanie rodzaju i ilości pojazdów nie podlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 
Odpowiedź: Na ten moment nie jest możliwe przesłanie zestawienia. 
 
4. Dotyczy całości zamówienia 
 
Pytanie 23: W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia wnioskujemy o 
wprowadzenie limitów j/n lub inna propozycja Zamawiającego: 
Dla mienia od wszystkich ryzyk 10 mln na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
Ubezpieczenia 
Dla sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 2 mln na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie Ubezpieczenia. 
W przedmiotowej Klauzuli prosimy o dopisanie, iż zgłoszenie faktu nabycia nowego mienia 
lub wzrostu wartości posiadanego mienia zostaną przekazane do wiadomości 
Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu nabycia lub wzrostu wartości.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 24: Klauzula samolikwidacji szkód prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w 
treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 
 
Pytanie 25: W związku z rozszerzeniem ubezpieczenia mienia o klauzulę szkód powstałych 
w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o informację jakie 
prace budowlano-montażowe Zamawiający planuje prowadzić w okresie ubezpieczenia. W 
jakich lokalizacjach mają te prace być przeprowadzane?  
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie w obecnej sytuacji epidemiologicznej 
określić zakresu robót budowano- montażowych. 
 
Pytanie 26: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach klauzuli szkód 
powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych ubezpieczyciel 
nie odpowiada za szkody: 

a. powstałe wskutek katastrofy budowlanej,  
b. spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z 

instrukcją producenta lub dostawcy,  
c. w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia 

robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i 
wykonania robót. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 27: Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do 
SIWZ – prosimy o uaktualnienie dat wskazanych w klauzuli. 
Odpowiedź: Zamawiający koryguje daty zgodnie z poniższym: 
1. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do 

SIWZ  
Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszystkie nowo nabyte środki trwałe i inne 
ruchomości, w których posiadanie wszedł Ubezpieczony w okresie od 16.06.2020 do 
31.12.2020 oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w tym okresie 
wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji lub remontów (tj. po zebraniu danych do 
ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z SIWZ). 
Ochrona ubezpieczeniowa dla w/w mienia rozpoczyna się od 01.01.2021. Zgłoszenie 
w/w mienia do zakładu ubezpieczeń i rozliczenie przedmiotowej klauzuli nastąpi w 
terminie wskazanym w klauzuli automatycznego pokrycia w systemie ”pro rata 
temporis” wg stawek określonych w ofercie. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 28: W klauzuli Terroryzmu - prosimy o wyłączenie szkód powstałych na skutek 
skażenia biologicznego lub chemicznego, 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
Pytanie 29: W z związku z rozszerzeniem ubezpieczenia mienia o klauzulę ubezpieczenia 
aktów terroryzmu prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 tyś zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 30: Prosimy o wykreślenie klauzuli ewakuacji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 31: Prosimy o dopisanie w klauzuli składowania po słowie „podłodze”: o ile jego 
składowanie było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 32: Prosimy o dopisanie w klauzulach zabezpieczeń przeciwpożarowych i 
przeciwkradzieżowych, że „Uznaje się one za wystarczające, o ile w momencie szkody były 
sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodne z przepisami 
prawa”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
Pytanie 33: W z związku z rozszerzeniem ubezpieczenia mienia o klauzulę katastrofy 
budowlanej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 tyś zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 34: W klauzuli Katastrofy budowlanej prosimy o wyłączenie szkód powstałych w 
obiektach w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w 
mieniu znajdującym się w tych obiektach 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
Pytanie 35: Przebieg ubezpieczenia: 

a) Prosimy o podanie na jaki dzień została podana szkodowość. 
b) Prosimy o podanie wartości każdej szkody z ubezpieczenia kradzieży oraz 

dodatkowych informacji odnośnie okoliczności tych szkód, jakiego rodzaju to 
szkody ( kradzież z włamaniem, kradzież zwykła) 

c) Prosimy o potwierdzenie iż podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość 
oznacza brak:   

a. jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego, 
b. braku jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub 

przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których 
mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. 

c. jakichkolwiek szkód i roszczeń z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk 

d. jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / 
okolicznościach,  
o których mowa powyżej. 

Odpowiedź: Zamawiający podaje odpowiedzi: 
a) na dzień 12.05.2020, 
b) Zamawiający nie jest w stanie podać tak szczegółowych danych, 
c) Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 36: Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 3 lat w programie ubezpieczenia 
miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w 
aktualnej SIWZ. Jeśli nie proszę o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie miały zastosowania franszyzy. 
 
Pytanie  37: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w swiz, mają 
zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki 
wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one 
zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie  38: Z  uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia oraz okres 
ubezpieczenia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31.07.2020r. w celu 
umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią  wyjaśnień. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 24.06.2020. 
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Pytanie 39: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na 
12 miesięcy oraz rezygnację z PRAWA OPCJI jeżeli nie to czy Zamawiający wyraża zgodę 
na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści: 
 
Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony  
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z 
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca 
pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości 
przekroczy 30 %  
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych 
rezerw na odszkodowania, odpowiednio:  
- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy 
tego okresu ubezpieczenia  
-  na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego 
okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych 
miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.  
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :  
-  przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;  
-  przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie 
ubezpieczenia.  
 
Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka 
przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %  
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 
SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 40: Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ - 
potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU 
Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 41: Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez potwierdzenie, iż 
gdziekolwiek w zakresie ubezpieczenia podany jest limit odpowiedzialności, to jest on 
określony jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 42: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją zapisu 
określonego w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w treści:  

 
„Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia 
jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania”  
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jest pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec OWU, a w sprawach nieuregulowanych w SIWZ 
zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 42: Prosimy o potwierdzenie iż zapisy odnoszące się do sposobu naliczenia 
dodatkowej składki lub wysokości jej zwrotu  przy zastosowaniu systemu pro rata temporis 
– nie dotyczą ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
 
Pytanie 43: Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ 
w odniesieniu do „ryzyka przetężenia” i „szkody elektryczne” poprzez rozszerzenie ich 
treści o poniższe wyłączenia: 

 
„ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny 

warsztat naprawczy, 
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych 

(na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewania się maszyny, itp.) z 
wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami 
eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), 

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, 
indykatorach, itp.) i licznikach,     

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach 
oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i 
przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,  

g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;” 
 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 
SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 44: Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ 
w odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w 
podpunkcie 4 „uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji” poprzez 
usunięcie poniższego zapisu: 
 

Limit 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 

I zastąpienie go : 
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Limit: 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50 000 PLN w odniesieniu do 
wszystkich szkód powstałych w okresie Ubezpieczenia. 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 
SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 45: Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ 
w odniesieniu do dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 
3 „szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej …” 
poprzez usunięcie tego punktu w całości. 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 
SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 46: Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ 
w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dla ryzyka mienie od wszystkich ryzyk poprzez 
wprowadzenie usunięcie poniższego zapisu: 
 

Udział własny: brak 
Franszyza integralna: 400 zł 
Franszyza redukcyjna: brak 

 
i zastąpienie go : 
 
Udział własny: brak 
Franszyza integralna: brak 
Franszyza redukcyjna: 1.000 zł 

 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 
SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 47: Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ 
w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz 
ryzyka dewastacji, poprzez wprowadzenie usunięcie poniższego zapisu: 
 

Udział własny: brak 
Franszyza integralna: brak 
Franszyza redukcyjna: brak 

 
i zastąpienie go : 
 
Udział własny: brak 
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Franszyza integralna: brak 
Franszyza redukcyjna: dla urządzeń zewnętrznych 10 % szkody min. 1 000 zł, dla 
kradzieży zwykłej 10% szkody min. 300 zł, dla pozostałych szkód 400 zł 

 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 
SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 48: Prosimy o informację jaki jest PML w lokalizacji Iwonicz, Zadwór 1- Obiekt 
jest pod nadzorem konserwatora zabytków. 
Odpowiedź: Pałac - wartość orientacyjna  1 785 639,43 zł. Ewidencja mienia w tej 
lokalizacji jest prowadzona całościowo bez rozbicia na obiekty, dokładna wartość jest 
możliwa po dokonaniu wyceny rzeczoznawcy. 
  
Pytanie 49: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – prosimy o zgodę: 
 

a) na włączenie „Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne” w brzmieniu: 
 
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub 
jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU 
nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym 
zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z 
jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy 
komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek 
działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie 
lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody 
następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, 
utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą 
następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady 
dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, 
które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania 
szkód. 
Przy czym za: 
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej 
się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i 
elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń 
elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane 
instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i 
obsługi takich urządzeń. 
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych 
instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji 
wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który 
rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. 
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Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby 
czasowe i logiczne”. 

 
 Lub 
 

b) potwierdzenie, ze intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochrona 
ubezpieczeniowa szkód, o których mowa w powyższej „klauzuli wyłączającej 
ryzyka cybernetyczne” 

 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 
SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
Pytanie 50: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności 
cywilnej zawodowej. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 51: Prosimy o podanie przyczyny szkód powstałych od 2017r. z zakresu 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzonej działalności, sprzętu elektronicznego. 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 7 do SIWZ. Zamawiający nie jest w stanie 
podać dokładniejszych przyczyn szkód. 
 
Pytanie 52: Prosimy o uzupełnienie wykazu środków trwałych z podaniem wartości 
poszczególnych pozycji oraz podziałem na ubezpieczane lokalizacje. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system ewidencji środków trwałych nie 
pozwala na precyzyjne rozbicie takiego wykazu na poszczególne lokalizacje.  
Ewidencja jest prowadzona na polach spisowych które są przypisane do jednostek 
organizacyjnych a te mogą być obecne w kilku lokalizacjach. 
 
Pytanie 53: prosimy o informacje czy w przedmiocie ubezpieczenia znajdują się obiekty 
nieużytkowane, prosimy o przesłanie wykazu wraz z wartościami jednostkowymi, jak 
obiekty są zabezpieczone, czy planowana jest ich sprzedaż. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane budynków nieużytkowanych są w 
załączniku numer 7 do SIWZ. Były podejmowane próby odrestaurowania, nie 
osiągnięto porozumienia odnośnie przeprowadzenia rewitalizacji i jej finansowania. 
 
Pytanie 54: prosimy o informacje na temat planowanych inwestycjach oraz uruchomienia 
nowych lokalizacji, które miałyby być objęte ochroną po uzyskaniu wszelkich wymaganych 
przepisami odbiorów w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z racji planowanego czasu ich realizacji nie 
będą objęte przedmiotowym ubezpieczeniem. 
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Pytanie 55: Prosimy o informacje czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia miała 
miejsce kiedykolwiek powódź. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca prosimy o szczegółowe 
informacje na temat lokalizacji oraz wielkości poniesionych strat. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia 
nie było powodzi.  
 
Pytanie 56: Czy zmawiający akceptuje obniżenie limitu dla szkód elektrycznych do 
wysokości 500 000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 57: Czy zamawiający wyraża zgodę na ustalenie franszyzy czasowej w zakresie 
„przerwy w działaniu lub wadliwym działaniu urządzeń chłodniczych” w wysokości 3h. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i 
posiadanego mienia 

Pytanie 58: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 500 zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 59: Prosimy o podanie wysokości przychodów za rok 2019, planowanych na 2020 
Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje: 
za rok 2019: 269.868.221,95 zł, budżet na rok 2020 jest w chwili obecnej modyfikowany 
w związku z epidemią i planowanymi ograniczeniami wydatków po stronie organów 
nadrzędnych. Można założyć że będzie na zbliżonym poziomie ale podanie wartości 
precyzyjnej jest w chwili obecnej niemożliwe. 
 
Pytanie 60: Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony czystych strat 
finansowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 61: Prosimy o informację jakie mienie jest przechowywane, chronione, kontrolowane 
przez ubezpieczonego. 
Odpowiedź: m.in. budynki, budowle, infrastruktura techniczna, wyposażenie sal 
dydaktycznych, wyposażenie pracowni i laboratoriów w tym aparatura badawcza, 
wyposażenie biur w tym meble i sprzęt biurowy, sprzęt AGD, odczynniki, księgozbiory, 
instrumenty muzyczne, zwierzęta. Pytanie jest zbyt ogólne aby udzielić precyzyjnej 
odpowiedzi, wymagałoby prezentacji całego stanu majątkowego UR. 
 
Pytanie 62: Prosimy o informacje na temat dotychczas przeprowadzonych imprezach 
masowych w latach 2016-2020. 
Odpowiedź: Zamawiający corocznie organizuje Kulturalia (nazwa własna juwenaliów 
w UR). W 2018 roku były imprezą masową w rozumieniu aktualnych przepisów 
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regulujących tę kwestię, w latach poprzednich i w 2019 r. na podstawie obowiązujących 
regulacji imprezą masową nie były. W 2020 roku impreza się nie odbyła. 
 
Pytanie 63: Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy 
charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, 
obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych  o  możliwości zarażenia SARS-
CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie? 
Odpowiedź: Nie. 
 
Pytanie 64: Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem/ 
opieką ubezpieczonego: 

a. został zakażony SARS-CoV -2? 
b. zachorował na Covid-19? 
c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-

CoV-2 lub chorych na Covid-19? 
Odpowiedź: Nie. 
 
Pytanie 65: Czy w placówkach ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego 
SARS-CoV -2Covid-19?  
Odpowiedź: Nie. 
 
Klauzule dodatkowe 
 
Pytanie 66: Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli 
automatycznego pokrycia, że wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może 
przekroczyć 10 % łącznej sumy ubezpieczenia mienia oraz sposobu rozliczenia składki 30 
dni po rocznym okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% 
wartości mienia, max 50 ml zł oraz sposób rozliczenia składki 30 dni po rocznym 
okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 67: Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie klauzuli obiegu 
dokumentów, że podane ilości dni dotyczą dni roboczych.   
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
Pytanie 68: czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli rzeczoznawców, 
że zatrudnienie rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych będzie 
uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela   
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
Pytanie 69: czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli wznowienia 
limitów po powstaniu szkody, że w przypadku powstania szkody limity, sumy 
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ubezpieczenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione jednokrotnie w rocznym okresie 
rozliczeniowym. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
Informacje do oceny ryzyka 
 
Pytanie 70: Prosimy o informacje o przebiegu ubezpieczenia za okres 5 lat (tj. 2016-2020 
wg daty wypłaty odszkodowania) poprzedzających zawarcie ubezpieczenia z podaniem 
przyczyny powstania szkód i jakie działania prewencyjne podjął Zamawiający w celu 
eliminacji szkód w przyszłości. 
Zamawiający informuje, że przedział czasowy podany w załączniku numer 7 do SIWZ 
jest wystarczający do oceny ryzyka. 
 
Pytanie 71: Prosimy o udostępnienie informacji wg. stanu na jaki okres podane są dane o 

przebiegu ubezpieczenia – jeśli  
starsze niż miesiąc - proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że szkodowość nie uległa 

zmianom. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość podana jest na dzień 12.05.2020 i 
od tego dnia nie było nowych szkód. 
 
Pytanie 72: Prosimy o potwierdzenie, że brak szkód w ubezpieczeniu OC oznacza również 
brak roszczeń. W przeciwnym przypadku prośba o podanie liczby roszczeń odmówionych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 73: W związku z koniecznością przygotowania oferty z uwzględnieniem 
uzyskanych od Państwa wyjaśnień, co do treści specyfikacji, uprzejmie prosimy o 
przedłużenie terminu składania ofert do dnia 03.07.2020 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 24.06.2020. 
 
Pytania do całego zamówienia: 
 

Pytanie 74: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10 lipca 2020 r. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 24.06.2020. 

 
Pytanie 75: Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy 
prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy 
tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez 
agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej 
ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na 
podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia na podstawie umowy 
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agencyjnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 

Pytanie 76: Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie 
prosimy o odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo 
zamówień publicznych. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 

 
Pytanie 77: Biorąc pod uwagę kwestie poruszone we wcześniejszych pytaniach prosimy o 
wykreślenie ze wzoru umowy § 8 oraz pkt. VII SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
Pytania do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: 
 
Pytanie 78: Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami 
SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały 
limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż 
limit określony zapisami SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 79: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej określone w SIWZ 
limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 80: Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają 
pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym 
wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z 
określeniem przyczyny. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że  wszystkie budynki posiadają pozwolenia, 
poza budynkiem spichlerza. 

 
Pytanie 81: Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych 
do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią?  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych 
powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub 
lokalne podtopienia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie lokalizacje nie są zagrożone powodzią i 
powódź nie wystąpiła. 

 
Pytanie 82: Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia 
lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli 
zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca 
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wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-
kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną 
ubezpieczeniową). 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było tego typu szkód. 
 
Pytanie 83: Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu 
trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową 
zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej 
wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie w obecnej sytuacji epidemiologicznej 
określić zakresu robót budowano- montażowych. 

 
Pytanie 84: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i 
ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 
potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; 
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego 
warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie 85: Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego 
okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zwierają 
uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające 
charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów. W przypadku odpowiedzi 
twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji: którego obiektu dotyczą, jakie jest 
zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je 
wykonać). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że protokoły nie zawierały uwag, zastrzeżeń lub 
sugestii. 
 
Pytanie 86: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w 
miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne 
przeglądy i badania; 
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego 
warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie 87: Prosimy o potwierdzenie, ze koszty wymienione w pkt. 9) Zakresu 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk („koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia 
(…)”) będą pokrywane w ramach zgłoszonej sumy ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 88: W przypadku braku potwierdzenia na powyższe prosimy o wprowadzenie 
limitu odpowiedzialności dla w/w kosztów w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Nie dotyczy. 
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Pytanie 89: Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w 
trakcie okresu ubezpieczenia, które miałyby być objęte ochroną w ramach klauzuli szkód 
powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych. Prosimy o 
podanie wartości tych inwestycji.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z racji planowanego czasu ich realizacji nie 
będą objęte przedmiotowym ubezpieczeniem. 

 
Pytanie 90: Odnośnie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich oraz ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, prosimy o doprecyzowanie zapisu „Od 
wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie 
przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego 
przyczyny.” poprzez dopisanie, iż chodzi wyłącznie o zdarzenia nagłe. W przypadku braku 
potwierdzenia, nie będzie możliwe złożenie oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 

 
Pytanie 91: W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń wnosimy 
o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony 
ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, 
szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego.  
Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość 
złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego 
oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem 
ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że 
opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w 
SIWZ i programie ubezpieczenia.” 
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ochrony ryzyk bez 
żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań 
hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub 
promieniowania radioaktywnego. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie poniższego 
stwierdzenia „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU 
wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do 
zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 92: Prosimy o potwierdzenie, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia nie posiadają 
więcej niż 12 kondygnacji. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie tych budynków wraz 
z ich wartościami.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 93: Prosimy o podanie przyczyn szkód o jednostkowej wartości powyżej 10 000 zł. 
Jakie działania podjął Zamawiający w celu zapobieżenia powstania podobnych szkód w 
przyszłości? 
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie obecnie przedstawić takiego zestawienia. 
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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 
Pytanie 94: Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które 
prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, 
Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego) oraz o potwierdzenie, że nie jest planowane 
rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 95: Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w 
sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi 
pokazami. Prosimy jednocześnie o wprowadzenie dla tego rodzaju szkód podlimitu w wys. 
200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu odnośnie pokazów 
sztucznych ogni, ale nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 96: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody 
z tytułu organizacji/ współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia 
działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, 
motorowodnych,  lotniczych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 97: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody 
z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia 
działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako 
sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z 
aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny 
jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi 
trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki 
bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo 
górskie), le parkur, kitesurfing. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 98: Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w 
stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

 
Pytanie 99: Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie 
będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, 
badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 100: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte zdarzenia 
obejmowane systemem ubezpieczeń obowiązkowych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
 
ZMIANY DO ODPOWIEDZI Z DNIA 24.06.2020 
 
Pytanie 26. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie 
roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SIWZ powstałych po okresie 
zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.  
Odpowiedź: Zamawiający  potwierdza. 
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Agnieszka Jagiełło 


