
Wrocław, dnia 19.08.2016 r. 
 
 
 

 

 

nr postępowania: BZP.2421.42.2016.BO 

Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą 

elektroniczną wg rozdzielnika oraz zamieszczona 

na stronie internetowej zamawiającego) 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 

pod nazwą: Usługi ubezpieczenia dla potrzeb Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Zadanie 1, 2. 

 
 

INFORMACJA NR 1 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie 1. W związku z wnioskowanym 3-letnim okresem ubezpieczenia prosimy o możliwość 
wprowadzenia do zapisów SIWZ-u klauzuli wypowiedzenia w treści jak niżej: 

Klauzula wypowiedzenia 
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 
3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu 
rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych 
powodów, za które uznaje się wyłącznie: 
Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk 
wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 
Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego. 
Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość, rozumiana jako stosunek rezerw 
oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu danego ubezpieczenia do składki zarobionej (składka 
przypisana z ubezpieczenia pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za 
pierwsze 9 miesięcy odpowiednio: pierwszego lub drugiego roku ochrony, przekroczy 40%, z 
zastrzeżeniem poniższych postanowień: 
a) w przypadku, kiedy szkodowość przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, 

strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek, 
b) Ubezpieczyciel w sytuacji, o której mowa w pkt a), jest zobowiązany przedstawić nową 

propozycję stawek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy odpowiednio: 
pierwszego lub drugiego roku ochrony.  

c) z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek 
ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca danego rocznego okresu 
ubezpieczenia. 

Odpowiedź 1. Zamawiający odrzuca wniosek wykonawcy. 
 
Pytanie 2. Pkt. III.1.1.1, ppkt. 2, s. 11 Prosimy o wykreślenie z definicji dymu, oparów i 
wyziewów zapisu „w tym również wywołane przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem 
działalności oświatowej, dydaktycznej, naukowej, komercyjnej, w związku z procesem 
technologicznym związanym z prowadzonymi pracami, badaniami, doświadczeniami”. 
Odpowiedź 2. Zamawiający odrzuca wniosek wykonawcy. 
 



Pytanie 3. Pkt. III.1.1.1, ppkt. 7, s. 11 Prosimy o wykreślenie z definicji upadek statku 
powietrznego „awaryjny zrzut paliwa”. 
Odpowiedź 3. Zamawiający odrzuca wniosek wykonawcy. 
 
Pytanie 4. Pkt. III.1.1.1, ppkt. 17, s. 12 Prosimy o wykreślenie z definicji powodzi zapisu 
„Limit nie ma zastosowania (ubezpieczenie do pełnej wartości) jeżeli na obszarze dotkniętym 
zalaniem lub w jego bezpośredniej bliskości wystąpiła w tym samym czasie powódź lub deszcz 
nawalny w rozumieniu przytoczonej definicji, a podniesienie się poziomu wód gruntowych było 
związane bezpośrednio z sytuacją kryzysową na danym terenie.” 
Odpowiedź 4. Zamawiający odrzuca wniosek wykonawcy. 

 
Pytanie 5. Pkt. III.1.1.1, ppkt. 30, s. 13 Prosimy o wykreślenie przedmiotowego punktu w 
całości. 
Odpowiedź 5. Zamawiający odrzuca wniosek wykonawcy. 

 
Pytanie 6. Pkt. III.1.1.1, ppkt. 33, s. 13 Prosimy o wykreślenie przedmiotowego punktu w 
całości. 
Odpowiedź 6. Zamawiający odrzuca wniosek wykonawcy. 

 
Pytanie 7. Pkt. III.1.1.4, s. 15 Prosimy o wykreślenie z w/w punktu zapisu dotyczącego 
instrumentów muzycznych, strojów, insygniów, sztandarów. 
Odpowiedź 7. Zamawiający odrzuca wniosek wykonawcy. 

 
Pytanie 8. Pkt. III.1.1.8, s. 16 Prosimy o wykreślenie w/w punktu. 
Odpowiedź 8. Zamawiający odrzuca wniosek wykonawcy. 

 
W związku z koniecznością przygotowania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym postępowaniu oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający 
przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 12.09.2016 r. do godz. 10:00, 

- otwarcie ofert: dnia 12.09.2016 r. do godz. 10:30. 

 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający przekazuje ogłoszenie o sprostowaniu 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 
 
 
 

mgr Beata Obuchowska 
Przewodnicząca 
Komisji Przetargowej 


