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Wrocław, dnia 23.08.2016 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 2 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień 
oraz modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu: 
 
ZESTAW PYTAŃ 1 Z DNIA 08.08.2016 
 
Pytanie nr 1: 
 
Zamówienia uzupełniające  
– rozdział II ust. 11 SIWZ oraz § 4 ust. 5 pkt. c) załącznika nr 21a do SIWZ 
 
W związku z zapisem: 
„Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie 

do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane 

w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składek w systemie pro rata temporis. 

Zamówienia uzupełniające będą obejmowały: 

Część 1 (…) – uzupełnienie lub odnowienie sum ubezpieczenia i limitów” 

 

Wnioskujemy o zmianę podkreślonej i pogrubionej części cytowanego zapisu na: 
 
„- uzupełnienie lub odnowienie limitów (określonych w SIWZ, w tym również 

w ramach kl. dodatkowych oraz sumy gwarancyjnej w ramach OC) będzie 

możliwe wyłącznie na podstawie wniosku Zamawiającego, pod warunkiem 

uzyskania zgody Wykonawcy i opłacenia dodatkowej, indywidualnie 

negocjowanej składki,” 

 
Uzasadnienie: 
 – formularz ofertowy nie przewiduje miejsca na podanie stawek dla limitów 
odpowiedzialności (w tym również określonych w ramach klauzul dodatkowych).  
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- celem wprowadzenia limitów odpowiedzialności jest właściwe ukształtowanie zakresu 
i granic odpowiedzialności Wykonawcy. Odnowienie wprowadzonych limitów przy 
naliczeniu składki dodatkowej, w oparciu o przeliczenie pro rata wg stawki podstawowej 
za ubezpieczenie, uniemożliwia realizację ww. celu. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w Rozdziale II pkt 11 SIWZ oraz w § 4 ust. 5 pkt. b) 
Wzoru umowy. Część 1 (Załącznik nr 21a do SIWZ): 
jest: 
(…) 
a) nowo nabyte przedmioty ubezpieczenia oraz przedmioty, których wartość wzrosła 

w okresie ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji lub remontów 
(z uwzględnieniem klauzul automatycznego pokrycia) oraz różnice pomiędzy 
zgłoszoną na kolejny okres ubezpieczenia wartością mienia a wartością mienia 
zawartą w zamówieniu podstawowym, 

b) uzupełnienie lub odnowienie sum ubezpieczenia i limitów, 
c) uzupełnienie ryzyk objętych ochroną, 
(…) 
zmienia się na: 
(…) 
a) nowo nabyte przedmioty ubezpieczenia oraz przedmioty, których wartość wzrosła 

w okresie ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji lub remontów 
(z uwzględnieniem klauzul automatycznego pokrycia) oraz różnice pomiędzy 
zgłoszoną na kolejny okres ubezpieczenia wartością mienia a wartością mienia 
zawartą w zamówieniu podstawowym, 

b) uzupełnienie lub odnowienie sum ubezpieczenia i limitów - uzupełnienie 
lub odnowienie limitów (określonych w SIWZ, w tym również w ramach 
kl. dodatkowych oraz sumy gwarancyjnej w ramach OC) będzie możliwe wyłącznie 
na podstawie wniosku Zamawiającego, pod warunkiem uzyskania zgody Wykonawcy 
i opłacenia dodatkowej składki, 

c) uzupełnienie ryzyk objętych ochroną, 
(…) 

 
Pytanie nr 2: 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział I Charakterystyka Zamawiającego 
 
Ust. I.2. Lokalizacje podlegające ubezpieczeniu 
 
Wnioskujemy o uzupełnienie treści o zapis: „Z zastrzeżeniem spełnienia 

minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

oraz przeciwpożarowych określonych w OWU Wykonawcy” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 

Pytanie nr 3: 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział I Charakterystyka Zamawiającego 
 
Ust. I.8. Informacje o szkodowości – załącznik nr 13 do SIWZ 
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Prosimy o: 

a) potwierdzenie, że podane kwoty wypłat oraz założonych rezerw podane są 
na 100% (a nie na udziale InterRisk SA VIG – „Powyższą informację sporządzono 

na podstawie danych znajdujących się w bazie ubezpieczeniowo-szkodowej 

InterRisk SA VIG”), 
b) uzupełnienie informacji o zdarzeniach zaistniałych po dniu wystawienia 

zaświadczenia (27.06.2016r.) lub zaistniałych wcześniej i znanych 
Zamawiającemu, które nie zostały zgłoszone przed wystawieniem zaświadczenia 
(i ujęte w zaświadczeniu), 

c) podanie informacji o zdarzeniach zaistniałych w okresie analizy (16.11.2011 - 
2016), które nie były objęte ochroną ubezpieczeniową, a skutkowałyby ochroną 
na bazie aktualnej SIWZ, 

d) przedstawienie zagregowanych danych (w podziale na produkty i lata z podaniem 
liczby szkód, kwot wypłat i założonych rezerw) lub udostępnienie zaświadczeń 
w wersji edytowalnej. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 

a) Zamawiający udziela następujących informacji:  
Podane, w zaktualizowanej informacji szkodowej, dane dotyczą kwot wypłat 
oraz założonych rezerw na 100%. 

b) Zamawiający udziela następujących informacji:  
Zamawiający przekazuje zaktualizowane zaświadczenie szkodowe w formie 
załącznika do niniejszej informacji nr 2. 

c) Zamawiający udziela następujących informacji: 
Wystąpiła jedna szkoda polegająca na pleśni w zbiorach bibliotecznych, na skutek 
zalania pomieszczenia. Aktualny ubezpieczyciel uznał szkodę polegającą 
na zalaniu, ponieważ księgozbiór nie został bezpośrednio zalany a pleśń wystąpiła 
na skutek zmiany wilgotności zalanego pomieszczenia, ubezpieczyciel stwierdził, 
że szkoda wynika z długotrwałego oddziaływania wilgoci i odmówił pokrycia 
kosztów osuszania i fumigacji zbiorów. Zamawiający informuje, że był to 
dotychczas jednorazowy wypadek szkodowy w tej postaci. Koszty fumigacji 
wyniosły ponad 97 tys. PLN. Dodatkowo Zamawiający informuje, że do szkody 
doszło jeszcze w starym budynku biblioteki. Obecnie zbiory w znacznej części 
zostały już przeniesione do nowego budynku biblioteki, o wyższym standardzie 
zabezpieczeń. 

d) Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zmawiający przekazuje pierwotną wersję zaświadczenia (przed aktualizacją) 
w wersji edytowalnej, w formie załącznika do niniejszej informacji nr 2, innej nie 
posiada. 

 
Pytanie nr 4: 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział II. Warunki ubezpieczenia – zasady ogólne 
(dotyczące wszystkich części zamówienia). 
 

a) Ust. II.2. - Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku w SIWZ definicji 
dla poszczególnych ryzyk (w tym również w ramach klauzul dodatkowych) 
zastosowanie będą miały definicje podane w warunkach Wykonawcy. Definicje te 
będą traktowane jako „zakres nie uregulowany postanowieniami SIWZ (…) nie 
stojące w sprzeczności z SIWZ”, 
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b) Ust. II.6. – prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego w zakresie oczekiwanej 
ochrony dla eksponatów wypożyczanych innym podmiotom w kontekście 
opisanego (w OPZ rozdział I. Charakterystyka Zamawiającego – dane o ryzyku) 
w pkt. I.15. wymogu zawarcia odrębnego (indywidualnego) ubezpieczenia 
dla eksponatów wypożyczanych na cały okres opuszczenia instytucji macierzystej. 

c) Ust. II.9.  wnioskujemy o wykreślenie zapisu w całości. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 

a) Zamawiający udziela następujących informacji: 
Nie należy utożsamiać faktu odmiennego definiowania tożsamego ryzyka w SIWZ 
i OWU jako sytuacji nieuregulowanej postanowieniami SIWZ, np. ryzyko pożaru 
może przyjmować inną definicję (nazewnictwo) w OWU (np. jako ryzyko „ognia”), 
dotyczy jednak tego samego ryzyka/zagadnienia, w takiej sytuacji stosuje się 
zapisy SIWZ. Zapisy ust II.2 przywołane w pytaniu mają zastosowanie, jeżeli 
definicje, zapisy SIWZ nie dokonują regulacji w zakresie danego ryzyka. 

b) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie II.6. 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji 2. 

c) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie II.9. 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji 2. 

 
Pytanie nr 5: 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. 
Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 
 
Ust. III.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane): 
III.1.1. Zakres ubezpieczenia 

a) Ust. III.1.1.1. - Wnioskujemy o zmianę zapisu na : 
„Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu 

lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będące następstwem zdarzenia 

o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidziane 

i niezależnie od woli Ubezpieczającego (Zamawiającego) i zaistniało w 

miejscu i okresie ubezpieczenia, z wyjątkiem ryzyk wyraźnie wyłączonych w OWU 

(ubezpieczenie na bazie ryzyk nienazwanych „allrisks”) 

 
b) pkt. 2 – Dym, opary i inne wyziewy… - wnioskujemy o wykreślenie 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”  

 
c) pkt. 6 -  Wybuch  - wnioskujemy o wykreślenie zapisu : 
„przez wybuch należy także rozumieć m.in. wybuch ładunku wybuchowego 

oraz eksplozję/implozję wywołaną celowo w procesie kształcenia, w związku 

z prowadzeniem badań, eksperymentów, doświadczeń, prac naukowo-badawczych 

itp., które mogą mieć charakter działań oświatowych, dydaktycznych, naukowych, 

komercyjnych (badania i prace zamawiane przez zewnętrzne instytucje i firmy). 

Z zastrzeżeniem, że w przypadku celowego wywołania eksplozji/implozji Wykonawca 

nie będzie odpowiadał za zniszczenia w przedmiocie eksperymentu, a jedynie 
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za szkody wywołane przez niekontrolowany, niezamierzony, nieprzewidziany efekt 

powodujący zniszczenie, uszkodzenie, utratę mienia istniejącego, otaczającego. 

 
W przypadku braku zgody na wykreślenie cytowanego zapisu, wnioskujemy 
o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla opisanego ryzyka – maksymalnie 
500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Ponadto prosimy o podanie informacji, czy w historii działalności prowadzonej przez 
Zamawiającego (przynajmniej w okresie ostatnich 10 lat) miały miejsce zdarzenia 
powstałe w cytowanym wyżej zakresie. Jeśli tak, prosimy o podanie szczegółów – 
data, przyczyna, miejsce i wysokość szkody. 

 
d) Pkt. 9 – Zalanie - wnioskujemy o wykreślenie zapisów: 

„lub działania niskich temperatur” 

„ochrona obejmuje także zalanie powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu 

wskutek zamarzania i późniejszego topnienia wody”, 

 

e) Pkt. 17 – Powódź  - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 
oraz odrębnej franszyzy redukcyjnej do całego zakresu objętego proponowaną 
definicją. 
 

f) Pkt. 25 – kradzież zwykła – wnioskujemy o: 
- wyłączenie ryzyka „zagubienia przedmiotu ubezpieczenia” 
- brak ochrony w przedmiotowym zakresie dla gotówki i środków pieniężnych. 
 

g) Pkt. 29 – katastrofa budowlana  – wnioskujemy o uzupełnienie katalogu 
wyłączeń o obiekty wyłączone z eksploatacji i nieużytkowane oraz mienie w nich 

przechowywane. 

 

h) Pkt. 31 – wnioskujemy o doprecyzowanie, że z zakresu ochrony wyłączone jest 

powolne i długotrwałe działanie wymienionych czynników. 

 
i) Pkt. 32  – wnioskujemy o wykreślenie „insekty”. 

 

j) Pkt. 42 i 43 – wnioskujemy o wykreślenie w całości  
Uzasadnienie – ideą ubezpieczenia jest udzielanie ochrony dla następstw zdarzeń 
o charakterze nagłym i niespodziewanym, które zaistniały w określonym 
miejscu i czasie, natomiast zakres opisany w ww. pkt. nie spełnia tych 
podstawowych założeń. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zgodnie z kolejnością ich zadania: 
III.1.1. Zakres ubezpieczenia 

a) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
Informacji nr 2. 

b) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie 
bez zmian. 

c) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie 
bez zmian . 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
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Zamawiający informuje, że poziom zagrożenia wynikający z tego rodzaju prac, 
czynności nie różni się w żaden sposób od poziomu ryzyka występującego 
w innych placówkach dydaktyczno-naukowych tego typu. Zamawiający stosuje 
niezbędne procedury ograniczające ryzyko oraz ogranicza do niezbędnej ilość 
niebezpiecznych odczynników, stosuje zasadę ograniczonego dostępu. W okresie 
ostatnich 10 lat szkody tego rodzaju nie wystąpiły. Historycznie wystąpiło jedno 
poważne zdarzenie szkodowe (w roku 2004) polegające na zapłonie par cieczy 
łatwopalnej, która wypłynęła z lodówki i spowodowała pożar pomieszczeń dwóch 
pięter budynku Wydziału Chemii przy ul. Joliot-Curie 14 we Wrocławiu. Wysokość 
szkody wyniosła wówczas 3 169 752,00 zł. 

d) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie 
bez zmian.  

e) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie 
bez zmian.  

f) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 
25 oraz III.1.4. b) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego 
załącznik do niniejszej Informacji nr 2. 

g) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 
29 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 
do niniejszej Informacji nr 2. 

h) Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający wyjaśnia, że ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy szkód powstałych 
w wyniku długotrwałego działania czynników wymienionych w tym punkcie. 

i) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 
32 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 
do niniejszej informacji 2. 

j) Zamawiający wykreśla z treści SIWZ punkt III.1.1.1. pkt 42 oraz modyfikuje treść 
SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 43 Zmienionego Opisu 
przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 

 
Pytanie nr 6: 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. 
Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 
 
III.1.1.8  Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony: „tereny zielone, roślinny ozdobne, 

drzewa, nasadzenia” oraz wykreślenie zapisu: „W przypadku roślin itp. odszkodowanie 

będzie pokrywane, w szczególności koszt zakupu sadzonki, materiału nasiennego, 

materiałów pomocniczych, ochronnych, koszt przygotowania podłoża, zasadzenia i inne 

uzasadnione koszty odtworzenia roślin”  

 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian.  
 
Pytanie nr 7: 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. 
Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 
 
III.1.1.10  Prosimy o potwierdzenie, że w sumy ubezpieczenia określone w systemie 
pierwszego ryzyka również podlegają konsumpcji (pomniejszeniu o kwoty wypłaconych 
odszkodowań), 
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Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie 
III.1.1.10. Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 8: 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. 
Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 
 
III.1.1.11  Wnioskujemy o ograniczenie ochrony dla pojazdów mechanicznych do szkód 
powstałych podczas ich postoju w miejscu ubezpieczenia oraz szkód powstałych podczas 
ich transportu na innym środku transportu.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.11. 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 9: 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. 
Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 
 
III.1.2 Miejsce ubezpieczenia 
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia przechowywanego 
w nienazwanych lokalizacjach oraz wprowadzenie obowiązku zgłaszania 
Ubezpieczycielowi (Wykonawcy) lokalizacji, w których wartość mienia przekracza 
określony limit. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 10: 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. 
Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 
 
III.1.3 Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, systemy ubezpieczenia, 
podstawa szacowania sum ubezpieczenia: 
 

a) Pkt. III.1.3.1. b) „namioty, stragany, szklarnie, namiotów foliowe, inspekty” 

wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony dla ww. szkód powstałych 
w następstwie działania wiatru, trąby powietrznej, huraganu, śniegu i gradu 
lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności, 
 

b) Pkt. III.1.3.1. c) wnioskujemy o wykreślenie w całości,  
 

c) Wnioskujemy o dodatkowe wprowadzenie limitu odpowiedzialności na osobę 
dla mienia pracowników i studentów, 
 

d) Przezorna suma ubezpieczenia – wnioskujemy o zmianę na 5.000.000,00 PLN . 
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Odpowiedź na pytanie nr 10: 
a) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.3.1. b) 

Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 

b) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 

c) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.3.1. tabela 
w pkt. „Mienie pracowników i studentów” Zmienionego Opisu przedmiotu 
zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 

d) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 

 
Pytanie nr 11: 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. 
Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 
 
III.1.6. Franszyzy i udziały własne 

a) wnioskujemy o zmianę zapisów na: 
„Udział własny dla szkód: 

- w mieniu pracowników, studentów oraz dla ryzyka szyb od stłuczenia – 

zniesiony, 

- powstałych  w następstwie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku 

i wandalizmu – 500,00 PLN, 

- dla pozostałych szkód (z zastrzeżeniem wymienionych odrębnie 

dla poszczególnych ryzyk i przedmiotów ubezpieczenia, w tym również 

w ramach postanowień w klauzulach dodatkowych) 1.000,00 PLN”, 

b) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i zalania 
oraz dla szkód w obiektach nieużytkowanych w wysokości 10% wartości szkody, 
nie mniej niż 5.000 PLN, 

 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.6. Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 12: 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. 
Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 
 
Ust. III.1.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane): 
III.1.7. Klauzule dodatkowe - obligatoryjne: 
 
Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian: 

a) Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu 
danych do SIWZ (nr 1) – prosimy o wskazanie terminu zgłoszenia aktualnych 
(na dzień 16.11.2016r.) sum ubezpieczenia. 
 

b) klauzula automatycznego pokrycia (nr 1 i 2) – wnioskujemy 
o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela (Wykonawcy) 
dla każdej z tych klauzul oraz wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku 
przekroczenia określonego limitu, warunkiem udzielenia ochrony będzie 
uzyskanie zgody Ubezpieczyciela (Wykonawcy). 



 

 

 

 

 

9

 
c) klauzula automatycznego pokrycia (nr 2) – wnioskujemy o wprowadzenie 

obowiązku zgłaszania aktualizacji wartości mienia w cyklach kwartalnych, 
rozliczenie składki pro rata (z zastosowaniem uśrednionych stawek: 100% - IQ; 
75% - IIQ; 50% - IIIQ i 25% - IVQ). 

 
d) klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia (nr 4) – wnioskujemy 

o wykreślenie klauzuli lub przeniesienie jej do zakresu fakultatywnego. 
W przypadku odrzucenia wniosku, proponujemy doprecyzowanie „..% sumy 

ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą” oraz „ Niniejsza klauzula 

dotyczy mienia, którego suma ubezpieczenia została określona w oparciu 

o wartość odtworzeniową lub rzeczywistą.” 
 

e) klauzula szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych 
i modernizacyjnych (nr 6) - wnioskujemy o: 
- dodanie do zapisu w nawiasie „i konstrukcji dachu”, 
- wprowadzenie udziału własnego dla szkód powstałych w związku 
z prowadzonymi pracami: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN, 

 
f) klauzula kosztów dla budynków zabytkowych (nr 8) – wnioskujemy 

o zmianę limitu (ponad sumę ubezpieczenia) na 20% wysokości szkody, nie 
więcej niż 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
 

g) klauzula VAT (nr 11) – prosimy o potwierdzenie, że sumy ubezpieczenia 
zostały zadeklarowane do ubezpieczenia z zastosowaniem tych samych zasad. 

 
h) klauzula przezornej sumy ubezpieczenia (nr 12) wnioskujemy o zmianę 

treści klauzuli na: 
Do umowy ubezpieczenia wprowadza się dodatkową prewencyjną sumę 

ubezpieczenia określoną na każdy roczny okres rozliczeniowy. W razie 

wystąpienia szkody prewencyjna suma ubezpieczenia służy ograniczeniu 

ewentualnego niedoubezpieczenia i ma zastosowanie do tych pozycji mienia 

(zgłoszonego do ubezpieczenia) dotkniętych szkodą, dla których stwierdzono 

niedoubezpieczenie. Prewencyjna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy 

ubezpieczenia (tzn., że wypłacone odszkodowanie nie może przekraczać 

wysokości ustalonej sumy ubezpieczenia dla przedmiotu dotkniętego szkodą). 

 

i) klauzula wartości księgowej brutto (nr 13) – wnioskujemy o wykreślenie 
zapisu „W tracie trwania umowy Zamawiający może dokonać zmiany wysokości 

sum ubezpieczenia, zmiany sumy ubezpieczenia z wartości księgowej 

na odtworzeniową lub rzeczywistą, na podstawie posiadanych wycen operatów 

lub szacunkowych wyliczeń, składka zostanie naliczona zgodnie ze stawkami 

wynikającymi z oferty” lub wprowadzenie zastrzeżenia o konieczności uzyskania 
zgody Ubezpieczyciela (Wykonawcy) na wprowadzenie opisanej zmiany. 
 

j) klauzula zalania mienia w wyniku nieszczelności (nr 20) – wnioskujemy 
o wykreślenie klauzuli lub przeniesienie jej do zakresu fakultatywnego. 

 
k) klauzula wyliczenia wartości dzieł sztyki, antyków… (nr 24) - 

wnioskujemy o wykreślenie zapisu „oraz z uwzględnieniem sumy prewencyjnej” 
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l) klauzula wynagrodzenia ekspertów (nr 25) – wnioskujemy o uzupełnienie 

zapisu „powołanych za zgodą Ubezpieczyciela (Wykonawcy)”. 
 

m) klauzula likwidatora szkód (nr 26) - wnioskujemy o wykreślenie klauzuli. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 

a) Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie podać konkretnej daty 
aktualizacji wartość sum ubezpieczenia, ze względu na przyczyny techniczne 
(modernizacja systemu informatycznego). Zamawiający deklaruje, 
że niezwłocznie po uzyskaniu możliwości generowania takiego wykazu, przekaże 
aktualne dane Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Identycznie 
Zamawiający będzie postępować w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym, 
tzn. będzie przekazywał Wykonawcy aktualną wartość mienia do ubezpieczenia 
według stanu na dzień rozpoczęcia każdego kolejnego okresu ubezpieczenia, 
niezwłocznie po uzyskaniu możliwości przygotowania aktualnych danych 
księgowych. 

b) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 1) 
oraz 2) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 
do niniejszej informacji nr 2.  

c) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 2) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2.  

d) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 4) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 

e) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 6) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2.  

f) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 8) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 

g) Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści 
w punkcie III.1.7. 11) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego 
załącznik do niniejszej informacji nr 2. 

h) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 12) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 

i) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 13) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2.  

j) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie 
bez zmian. 

k) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie 
bez zmian. 

l) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 25) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2.  



 

 

 

 

 

11

m) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 26) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2.  

 
Pytanie nr 13: 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. 
Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 
 
Ust. III.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ryzyka 
nienazwane): 
III.2.1.1. Zakres ubezpieczenia 
 

a) pkt. 4 – Dym, opary i inne wyziewy… - wnioskujemy o wykreślenie 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”  

 
b) pkt. 8 -  Wybuch  - wnioskujemy o wykreślenie zapisu : 
„przez wybuch należy także rozumieć m.in. wybuch ładunku wybuchowego 

oraz eksplozję/implozję wywołaną celowo w procesie kształcenia, w związku 

z prowadzeniem badań, eksperymentów, doświadczeń, prac naukowo-badawczych 

itp., które mogą mieć charakter działań oświatowych, dydaktycznych, naukowych, 

komercyjnych (badania i prace zamawiane przez zewnętrzne instytucje i firmy). 

Z zastrzeżeniem, że w przypadku celowego wywołania eksplozji/implozji Wykonawca 

nie będzie odpowiadał za zniszczenia w przedmiocie eksperymentu, a jedynie 

za szkody wywołane przez niekontrolowany, niezamierzony, nieprzewidziany efekt 

powodujący zniszczenie, uszkodzenie, utratę mienia istniejącego, otaczającego”. 

 
c) Pkt. 11 – Zalanie - wnioskujemy o wykreślenie zapisów: 

„lub działania niskich temperatur”, 

„ochrona obejmuje także zalanie powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu 

wskutek zamarzania i późniejszego topnienia wody”, 

 

d) Pkt. 19 – Powódź  - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 
oraz odrębnej franszyzy redukcyjnej do całego zakresu objętego proponowaną 
definicją. 
 

e) Pkt.  27 – kradzież zwykła – wnioskujemy o wyłączenie ryzyka „zaginięcia, 
zagubienia przedmiotu ubezpieczenia”. 
 

f) Pkt. 30 – szkody estetyczne  – wnioskujemy o wykreślenie w całości. 
 

g) Pkt. 34  – wnioskujemy o wykreślenie „insekty”. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 

a) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie 
bez zmian.  

b) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie 
bez zmian.  
Zamawiający udziela następujących informacji: 
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Zamawiający informuje, że poziom zagrożenia wynikający z tego rodzaju prac, 
czynności nie różni się w żaden sposób od poziomu ryzyka występującego w innych 
placówkach dydaktyczno-naukowych tego typu. Zamawiający stosuje niezbędne 
procedury ograniczające ryzyko oraz ogranicza do niezbędnej ilość niebezpiecznych 
odczynników, stosuję zasadę ograniczonego dostępu. W okresie ostatnich 10 lat 
szkody tego rodzaju nie wystąpiły. Historycznie wystąpiło jedno poważne zdarzenie 
szkodowe (w roku 2004) polegające na zapłonie par cieczy łatwopalnej, która 
wypłynęła z lodówki i spowodowała pożar pomieszczeń dwóch pięter budynku 
Wydziału Chemii przy ul. Joliot-Curie 14 we Wrocławiu. Wysokość szkody wyniosła 
wówczas 3 169 752,00 zł. 

c) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie 
bez zmian.  

d) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie 
bez zmian. 

e) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.1. 27) 
oraz  III.2.4. a) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego 
załącznik do niniejszej informacji nr 2. 

f) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie 
bez zmian. 

g) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.1. 34) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 

 
Pytanie nr 14: 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. 
Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 
 
III.2.3 Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, systemy ubezpieczenia, 
podstawa szacowania sum ubezpieczenia: 

Przezorna suma ubezpieczenia – wnioskujemy o zmianę na 250.000,00 PLN.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian.  
 
Pytanie nr 15: 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. 
Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 
 
III.2.5. Franszyzy i udziały własne dla sprzętu, danych, nośników danych, 
oprogramowania oraz kosztów dodatkowych 
Wnioskujemy o zmianę zapisów na: 
Franszyza redukcyjna franszyza redukcyjna wynosi 10% odszkodowania nie mniej niż 

500,00 PLN. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.5.A Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 16: 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. 
Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 
 
Ust. III.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ryzyka 
nienazwane): 
III.2.6. Klauzule dodatkowe: 
Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian: 

a) klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu 
danych do SIWZ (nr 1) – prosimy o wskazanie terminu zgłoszenia aktualnych 
(na dzień 16.11.2016r.) sum ubezpieczenia. 
 

b) klauzula automatycznego pokrycia (nr 1 i 2) – wnioskujemy 
o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela (Wykonawcy) 
dla każdej z tych klauzul oraz wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku 
przekroczenia określonego limitu, warunkiem udzielenia ochrony będzie 
uzyskanie zgody Ubezpieczyciela (Wykonawcy). 
 

c) klauzula automatycznego pokrycia (nr 2) – wnioskujemy o wprowadzenie 
obowiązku zgłaszania aktualizacji wartości mienia w cyklach kwartalnych, 
rozliczenie składki pro rata (z zastosowaniem uśrednionych stawek: 100% - IQ; 
75% - IIQ; 50% - IIIQ i 25% - IVQ). 

 
d) klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia (nr 4) – wnioskujemy 

o wykreślenie klauzuli lub przeniesienie jej do zakresu fakultatywnego. 
W przypadku odrzucenia wniosku, proponujemy doprecyzowanie „..% sumy 

ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą” oraz „ Niniejsza klauzula 

dotyczy mienia, którego suma ubezpieczenia została określona w oparciu 

o wartość odtworzeniową lub rzeczywistą.” 
 

e) klauzula szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych 
i modernizacyjnych (nr 6) - wnioskujemy o: 
− dodanie do zapisu w nawiasie „i konstrukcji dachu”, 
− wprowadzenie udziału własnego dla szkód powstałych w związku 

z prowadzonymi pracami: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 
5.000,00 PLN. 

 
f) klauzula VAT (nr 10) – prosimy o potwierdzenie, że sumy ubezpieczenia 

zostały zadeklarowane do ubezpieczenia z zastosowaniem tych samych zasad. 
 

g) klauzula przezornej sumy ubezpieczenia (nr 11) wnioskujemy o zmianę 
treści klauzuli na: 
Do umowy ubezpieczenia wprowadza się dodatkową prewencyjną sumę 

ubezpieczenia określoną na każdy roczny okres rozliczeniowy. W razie 

wystąpienia szkody prewencyjna suma ubezpieczenia służy ograniczeniu 

ewentualnego niedoubezpieczenia i ma zastosowanie do tych pozycji mienia 

(zgłoszonego do ubezpieczenia) dotkniętych szkodą, dla których stwierdzono 

niedoubezpieczenie. Prewencyjna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy 

ubezpieczenia (tzn., że wypłacone odszkodowanie nie może przekraczać 

wysokości ustalonej sumy ubezpieczenia dla przedmiotu dotkniętego szkodą). 
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h) klauzula wartości księgowej brutto (nr 12) – wnioskujemy o wykreślenie 
zapisu „W tracie trwania umowy Zamawiający może dokonać zmiany wysokości 

sum ubezpieczenia, zmiany sumy ubezpieczenia z wartości księgowej 

na odtworzeniową lub rzeczywistą, na podstawie posiadanych wycen operatów 

lub szacunkowych wyliczeń, składka zostanie naliczona zgodnie ze stawkami 

wynikającymi z oferty” lub wprowadzenie zastrzeżenia o konieczności uzyskania 
zgody Ubezpieczyciela (Wykonawcy) na wprowadzenie opisanej zmiany. 
 

i) klauzula zalania mienia w wyniku nieszczelności (nr 19) – wnioskujemy 
o wykreślenie klauzuli lub przeniesienie jej do zakresu fakultatywnego. 

 
j) klauzula wynagrodzenia ekspertów (nr 22) – wnioskujemy o uzupełnienia 

zapisu „powołanych za zgodą Ubezpieczyciela (Wykonawcy)”. 
 

k) klauzula likwidatora szkód (nr 26) - wnioskujemy o wykreślenie klauzuli. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 16: 

a) Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie podać konkretnej daty 
aktualizacji wartość sum ubezpieczenia, ze względu na przyczyny techniczne 
(modernizacja systemu informatycznego). Zamawiający deklaruje, 
że niezwłocznie po uzyskaniu możliwości generowania takiego wykazu, przekaże 
dane aktualne Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Identycznie 
Zamawiający będzie postępować w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym, 
tzn. będzie przekazywał Wykonawcy aktualną wartość mienia do ubezpieczenia 
według stanu na dzień rozpoczęcia każdego kolejnego okresu ubezpieczenia, 
niezwłocznie po uzyskaniu możliwości przygotowania aktualnych danych 
księgowych. 

b) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 1) 
oraz 2) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do 
niniejszej informacji nr 2.  

c) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 2) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2.  

d) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6 4) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2  

e) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 6) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2.  

f) Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w 
punkcie III.2.6 10) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia 

g) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 11) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 

h) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 12) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2.  

i) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie 
bez zmian. 
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j) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 22) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2.  

k) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 26) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2.  

 
Pytanie nr 17: 
Prosimy o aktualne stanowisko Zamawiającego wobec zaleceń przekazanych 
po przeprowadzonym w dniu 14.08.2013r. audycie budynków: 

Gmach główny (ul. Uniwersytecka 1) 
Budynek Biblioteki Głównej (Joliot Curie 12) 
Budynek Biotechnologii (ul. Joliot Curie 14a) 
Budynek Chemii (ul. Joliot Curie 14) 
Budynek Fizyki (ul. Borna 9) 

 
Zalecano: 

 
Zalecenie 1/2013 Priorytet WYSOKI 
Sprawdzenie i naprawa instalacji oraz urządzeń elektrycznych w szczególności 
na strychach i w piwnicach 
Zaleca się sprawdzenie i naprawę instalacji oraz urządzeń elektrycznych zlokalizowanych 
w pomieszczeniach o ograniczonej obecności osób (w szczególności piwnice i strychy 
budynków o konstrukcji drewnianej). Weryfikacji należy poddać m.in. miejsca łączenia 
instalacji, stan techniczny koryt i peszli, sposób prowadzenia instalacji, ryzyko zalania 
(w przypadku instalacji na strychach z nieszczelnym dachem). 
 
Uzasadnienie: 
W budynku Fizyki na strychu zauważono duże ilości kabli elektrycznych prowadzonych 
bez zabezpieczeń lub w niesprawnych peszlach. Kable były prowadzone po podłodze lub 
miedzy luźnymi płytami wapienno-celulozowymi. 
 
Zalecenie 2/2013 Priorytet WYSOKI 
Określenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych firm 
zewnętrznych (w szczególności na dzierżawionych przez firmy zewnętrzne 
połaciach dachowych i strychach) 
Zaleca się weryfikację: 
_ Odpowiedzialność firm zewnętrznych dzierżawiących powierzchnie pod urządzenia 
techniczne (w szczególności dachy i strychy dzierżawione pod urządzenia 
telekomunikacyjne). Weryfikacji należy poddać zapisy umowne o odpowiedzialności 
za szkody spowodowane wadliwymi urządzeniami lub wadliwą instalację. Należy rozważyć 
odpowiedzialność w przypadku, gdy urządzenie jest wykonane i zamontowane należycie 
a do szkody (pożaru obiektu) dochodzi z winy UW (np. nieszczelny dach wpływa 
na zalanie urządzeń elektrycznych, przepięcie i pożar – w wyniku pożaru zniszczeniu 
ulega urządzenie, jak i cały budynek). Sprawdzenia poprawności doboru urządzeń 
elektrycznych instalowanych przez firmy zewnętrzne. Zgodnie z przepisami urządzenia 
mogą być dobrane i zainstalowane prawidłowo (instalacja w pomieszczeniu 
zabezpieczonym przed deszczem). Niemniej jednak w wizytowanych strychach (przed 
modernizacją) istnieje WYSOKIE ryzyko wystąpienia nieszczelności, a tym samym 
przepięcia i pożaru. Wprowadzenia procedury instalacji podobnych urządzeń 
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elektrycznych w miejscach newralgicznych (gdzie występuje ryzyko zapalenia, 
zawilgocenia itp.). 
 
Uzasadnienie: 
W budynku Fizyki znajdują się urządzenia elektryczna (prawdopodobnie GSM) wykonane 
i eksploatowane przez firmę zewnętrzną. Instalacja jest wykonana w bezpośrednim 
sąsiedztwie łatwopalnych elementów konstrukcji dachu. Ponadto nie wiadomo czy 
urządzenia zostały przystosowane do warunków panujących na strychu, 
a w szczególności czy projektant dobierając urządzenia zweryfikował ryzyka zalania 
urządzeń w wyniku nieszczelności dachu, który jest przed modernizacją. 
 
Zalecenie 3/2013 Priorytet WYSOKI 
Załączenie SAP w budynku Biotechnologii 
Zaleca się natychmiastowe załączenie systemu SAP w budynku Biotechnologii. Wszelkie 
prace niebezpieczne powinny odbywać się na zasadach określonych w Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego. W przypadku wystąpienia prac pożarowo niebezpiecznych, 
czujki pożarowe dla danego rejonu powinny być wyłączone (lokalnie, nie całościowo 
dla budynku), a same prace odpowiednio nadzorowane. 
 
Uzasadnienie: 
Obecnie w budynku prowadzone są jednocześnie prace montażowe z przeprowadzką 
laboratoriów. Same pomieszczenia laboratoryjne i biurowe są w znacznej części 
wyposażone (w tym w materiały niebezpieczne w ilościach niezbędnych do pracy 
w laboratorium). Ponadto stwierdzono dużą ilość niedopałków w pomieszczeniach 
garażowych i pomieszczeniach technicznych. Sama instalacja SAP została wyłączona 
w związku z częstym załączaniem alarmu. Wyposażenie obiektu znajdujące się na terenie 
obiektu wraz z równolegle prowadzonymi pracami montażowymi stwarza DUŻE ryzyko 
pożarowe. 
 
Zalecenie 4/2013 Priorytet ŚREDNI 
Egzekwowanie zakazu palenia na terenie UW. 
Zaleca się weryfikację obowiązujących przepisów dotyczących egzekwowania palenia 
tytoniu na terenie UW, w szczególności w pomieszczeniach technicznych, strychach 
i piwnicach obiektów o konstrukcji łatwopalnych. 
 
Uzasadnienie: 
W trakcie wizyty stwierdzono duże ilości niedopałków w nowym budynku Biotechnologii 
(garaże, pomieszczenia techniczne) oraz strychu Budynku Fizyki, gdzie występowało 
BARDZO DUŻE zagrożenia zaprószenia ognia z uwagi na konstrukcję obiektu 
i technologię dociepleń z płyt wapienno – celulozowych. 
 
Zalecenie 5/2013 Priorytet ŚREDNI 
Serwisowanie SAP. 
Zaleca się weryfikację umowy serwisowej SAP dla Budynku Biblioteki Głównej jak 
i Biotechnologii. Należy zweryfikować jakie są terminy usunięcia poszczególnych awarii 
oraz jak w rzeczywistości realizowane są te usługi. Zaleca się wprowadzenie procedury 
wewnętrznej (o ile nie jest w przygotowaniu) umożliwiającej weryfikację: 
_ kiedy nastąpiła dana awaria, 
_ kiedy dana awaria została zgłoszona do serwisu, 
_ kiedy dana awaria została usunięta, a prace zaakceptowane przez obsługę techniczną 
UW. 
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Uzasadnienie: 
W Budynku Biblioteki Głównej SAP wyświetlał komunikaty o awarii. Obsługa techniczna 
nie była w stanie potwierdzić, kiedy zgłoszono awarię do serwisu i kiedy usterka zostanie 
usunięta. 
 
Zalecenie 6/2013 Priorytet ŚREDNI 
Instalacja czujek pożarowych w pomieszczeniach o ograniczonej obecności 
osób. 
Zaleca się instalacje czujek pożarowych we wszystkich pomieszczeniach o ograniczonej 
obecności ludzi. W przypadku pomieszczeń, w których istnieje ryzyko zalania czujek 
(w wyniku nieszczelności dachu) czujki należy odpowiednio zabezpieczyć. 
 
Uzasadnienie: 
Obecnie czujki pożarowe są np. w pomieszczeniach piwnicznych i strychach Gmachu 
Głównego. Czujki znajdowały się również na najwyższej kondygnacji korytarzy Budynku 
Fizyki. Nie było ich natomiast na samym strychu (strych od klatki był oddzielony 
drzwiami). Wizytowany strych stwarzał BARDZO DUŻE zagrożenie pożarowe. 
 
Zalecenie 7/2013 Priorytet NISKI 
Zaślepienie tryskaczy w pomieszczeniu archiwizacji CCTV. 
Zaleca się zaślepienie tryskaczy w pomieszczeniu rejestracji danych z kamer 
przemysłowych CCTV (pomieszczenie techniczne przy portierni Biblioteki Głównej). 
Pomieszczenie należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy (np. gaśnice CO2). 
Wielkość i ilość gaśnic należy uzgodnić z służbami p.poż., m.in. w odniesieniu do 
 charakteru pomieszczeń sąsiadujących. 
 
Uzasadnienie: 
Obecnie zastosowane tryskacze mogą przyczynić się do utraty danych i samego mienia. 
 
Zalecenie 8/2013 Priorytet NISKI 
Wykonanie ogranicznika wysokości na wjeździe do garażu podziemnego. 
Zaleca się instalację belki stalowej (najlepiej z ruchomymi elementami zawieszonymi 
na łańcuchu) ograniczającej wysokość pojazdów wjeżdżających do garażu Biblioteki 
Głównej. 
 
Uzasadnienie: 
Obecnie element konstrukcyjny stropu (pomalowany na pasy żółto – czarne) ogranicza 
wysokość pojazdów wjeżdżających do garażu. Ogranicznik ten znajduje się w połowie 
zjazdu do garażu (następuje blokada pozostałych pojazdów czekających na wjazd). 
Ponadto z wstępnych ustaleń wynika, że jest on nieco wyższy od najniżej usytuowanych 
elementów instalacji tryskaczowej, co może skutkować uszkodzeniem instalacji lub jej 
niepotrzebnym uruchomieniem. 
 
Zalecenie 9/2013 Priorytet NISKI 
Zamykanie drzwi p.poż. w budynku 
Zaleca się zamykanie drzwi p.poż. w budynku Fizyki. W trakcie wizyty drzwi p.poż. 
na klatkach schodowych były otwarte (otwarte mniejsze skrzydło drzwi dwuskrzydłowych 
lub zablokowane gaśnicą). 
 
Uzasadnienie: 
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Otwarte drzwi p.poż. nie spełniają swojej funkcji ochronnej. 
 
Zalecenie 10/2013 Priorytet NISKI 
Prowizoryczne przyłączenie elektryczne anten nadawczych na dachu Biblioteki 
Głównej. 
Zaleca się usunięcie prowizorycznego podłączenia nadajników (GSM, WiFi) znajdujących 
się na dachu Biblioteki Głównej. 
 
Uzasadnienie: 
Kabel prowizorycznego przyłączenia poprowadzono bezpośrednio przez drzwi p.poż. 
 
Zalecenie 11/2013 Priorytet NISKI 
Składowanie akumulatorów (UPS). 
Zaleca się przełożenie akumulatorów z klatki schodowej (na wysokości strychu) Budynku 
Fizyki do pomieszczeń przeznaczonych do magazynowania tego typu urządzeń. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 17: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Należy przyjąć, że co do zasady nie podejmowano kroków w celu spełnienia wymogów 
postawionych w tych zaleceniach, gdyż nie były one obowiązkowe. Natomiast w okresie 
ostatnich 3 lat w wielu obiektach przeprowadzono liczne modernizacje, co mogło 
skutkować poprawieniem bezpieczeństwa. 
Zamawiający był w stanie zweryfikować informacje dot. dwóch kluczowych obiektów 
tj. Gmach Główny UWr oraz budynku Biotechnologii – przekazuje te informacje 
w załączeniu do niniejszej informacji nr 2. Wskazuje również odpowiedź na poniższe 
zalecenia: 
Zalecenie 5/2013 – jest nowa umowa serwisowa, jest nowa przeszkolona ochrona. 
Zalecenie 7/2013 – po konsultacji z rzeczoznawcą p.poż. nie ma możliwości wyłączenia 
jakiejkolwiek części budynku spod ochrony instalacji tryskaczowej. Podręczny sprzęt 
gaśniczy znajduje się w szafce hydrantowej ok. 4m od pomieszczenia ochrony. 
Zalecenie 8/2013 – nie zamontowano belki stalowej – ogranicznika, parking nie jest 
użytkowany. Zalecenie zostanie wykonane przed rozpoczęciem użytkowania parkingu. 
Zalecenie 10/2013 – usunięto tymczasowe podłączenie anten. 
 
Pytanie nr 18: 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. 
Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 
Ust. III.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej 
 
III.3.1. Przedmiot ubezpieczenia  
a) wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów: „Ubezpieczenie obejmuje również czyste 

straty finansowe/czyste straty majątkowe  - w zakresie określonym w klauzuli 

czystych strat finansowych” 

b) w związku z zapisami, dotyczącymi działalności objętej ubezpieczeniem OC 
zawodowej wnioskujemy o: 

1) doprecyzowanie, że zakresem ochrony objęte są wyłącznie szkody osobowe 
i rzeczowe (bez czystych strat finansowych), 
2) doprecyzowanie, że ochrona obejmuje szkody będące następstwem wypadku, 
który miał miejsce w okresie ubezpieczenia (trigger loss occurance), 
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3) potwierdzenie, że zakres ochrony świadczonej na podstawie niniejszego 
zamówienia publicznego nie dotyczy i nie obejmuje działalności podlegającej 
i obejmowanej ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych,  
4) wykreślenie pkt. 10 (porady, opinie prawne, asysta prawna) w całości. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 18: 
a) Zamawiający udziela następujących informacji: 

Zamawiający wyjaśnia, że ochrona w zakresie ryzyka czystej straty finansowej ma 
być świadczona zgodnie z zapisami ust. III.3.6. pkt 45. 

b) Zamawiający udziela następujących informacji: 
1) ochrona ma dotyczyć szkód rzeczowych, osobowych i czystych start 
finansowych zgodnie z zapisami ust. III.3.6. pkt 45. 
2) Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści 
w punkcie III.3.1. Opisu przedmiotu zamówienia. 
3) Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści 
w punkcie III.3.1. Opisu przedmiotu zamówienia. 
4) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym 
zakresie bez zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
pkt 10 Porady, opinie prawne, asysta prawna, dotyczy jedynie odpowiedzialności 
za studentów, którzy wykonują tego rodzaju czynności w ramach programu zajęć 
studiów oraz uniwersyteckiej poradni prawnej. Co do zasady usługi świadczone 
przez studentów, nie stanowią porad, opinii prawnych, natomiast noszą ich 
znamiona. Usługi świadczone przez studentów mają charakter bezpłatny 
i korzystający z tych usług są informowani o braku odpowiedzialności po stronie 
poradni/uczelni za błędy, nieprawidłową poradę w zakresie prawnym. 

 
Pytanie nr 19: 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. 
Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 
Ust. III.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej 
 
III.3.3. Zakres ubezpieczenia - definicje 

1. Szkoda rzeczowa (w mieniu) – wnioskujemy o wykreślenie ryzyka „utraty”  
z definicji  

2. Szkoda seryjna – wnioskujemy o wykreślenie zapisu: „Jeżeli jednak pierwsza 

szkoda z serii powstała przed początkiem okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczony 

o niej nie wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć, 

gdy nie był ubezpieczony wcześniej przez Wykonawcę, uznaje się że seria 

rozpoczęła się od pierwszej szkody, która powstała już w okresie ubezpieczenia 

i począwszy od niej seria objęta jest ochroną na powyższych zasadach.” 

3. Wnioskujemy o zmianę zapisów na: „…Ochrona obejmuje możliwość dochodzenia 

roszczeń przez poszkodowanego w oparciu o prawo zagraniczne oraz w sądach 

i organach zagranicznych wyłącznie w przypadku szkód powstałych poza 

terytorium RP.” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 19:: 

1. Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie 
bez zmian. 
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2. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.3. 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2.  

3. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.3. 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2.  

 
Pytanie nr 20: 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. 
Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 
Ust. III.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej 
 
III.3.5. Franszyzy i udziały własne 
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej  w wysokości: 
- 10% należnego odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 EUR dla szkód powstałych poza 
granicami RP, 
- 10% należnego odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 PLN dla czystych strat 
finansowych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 20: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.5. Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2.  
 
Pytanie nr 21: 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. 
Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 
Ust. III.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej 
 
III.3.6. Szczegółowy zakres ubezpieczenia, rozszerzenia: 

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku w SIWZ definicji 
dla poszczególnych ryzyk lub treści klauzul, zastosowanie będą miały definicje 
i klauzule podane w warunkach Wykonawcy. Definicje te i klauzule będą 
traktowane jako „zakres nie uregulowany postanowieniami SIWZ (…) nie stojące 
w sprzeczności z SIWZ”, 
 

2. Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian: 
a) Pkt. 3 – OC z tytułu szkód wynikających z powziętych decyzji administracyjnych - 

wnioskujemy o ograniczenie ochrony do szkód w mieniu, na osobie 
oraz rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych przez poszkodowanego 
kosztów, a także wprowadzenie limitu odpowiedzialności (w granicach sumy 
gwarancyjnej) w wysokości 250.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki 
w okresie ubezpieczenia. 

b) Pkt. 4 – OC za szkody wyrządzone przez wykonaną usługę lub produkt – 
wnioskujemy o wykreślenie zapisu: „w tym wskutek dostarczenie produktu innego 

niż uzgodniono oraz błędnego doradztwa w zakresie użycia, wykorzystania 

produktu. Do produktów objętych ubezpieczeniem zaliczamy efekty badań, 

ekspertyz, testy laboratoryjne i ich wyniki, prac naukowych, urządzenia 

i aparatura techniczna, prototypy itp.” 
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c) Pkt. 5 – OC za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego .. – 
wnioskujemy o wykreślenie zapisu: „Za produkt dostarczany przez 

Ubezpieczonego uważa się również wyniki badań, ekspertyz, testów 

laboratoryjnych itp., które wykorzystywał producent finalny”. 

d) Pkt. 6 – wnioskujemy o zmianę na: „ OC za szkody za szkody powstałe wskutek 

wadliwości wyrobów, które zostały wyprodukowane, poddane obróbce 

lub przerobione naprawione za pomocą maszyn i urządzeń wyprodukowanych, 

montowanych, dostarczonych, naprawianych, konserwowanych przez 

Ubezpieczonego” (wykreślenie „lub ich części” oraz  „zaprojektowanych, 

testowanych itp.”) 
e) Pkt. 8 – OC za szkody powstałe wskutek doświadczeń, badań i eksperymentów, 

sporządzania opinii, analiz, ekspertyz, prac i opracowań naukowych lub badawczo 
– rozwojowych – wnioskujemy o ograniczenie zakresu do szkód w mieniu 
i na osobie (bez czystych strat finansowych). 

f) Pkt 12 – Odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych w następstwie działania 
lub awarii urządzeń wod.-kan. (tym m.in. objęte jest ryzyko nieumyślnego 
pozostawienia otwartych zaworów), klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii 
elektrycznej - prosimy o potwierdzenie, że ww. zakresu będą miały zastosowanie 
wyłączenia zawarte w OWU, w szczególności wyłączenie powolnego działania 
czynników. 

g) Pkt. 13 - Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód powstałych wskutek zalań 
(w tym przez nieszczelne dachy, złącza zewnętrzne budynków, stolarki okienne 
i drzwiowe, przegrody budowlane), przepięć  i szkód elektrycznych - prosimy 
o potwierdzenie że do ww. zakresu będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte 
w OWU, w szczególności wyłączenie powolnego działania czynników. 

h) Pkt. 15 - Szkody wynikające z niewłaściwego stanu technicznego mienia 
eksploatowanego przez ubezpieczonego – wnioskujemy o wykreślenie zapisu 
lub wyjaśnienie intencji Zamawiającego w zakresie oczekiwanej ochrony 
i doprecyzowanie zapisów. 

i) Pkt. 19 – odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu ruchomym, z którego 
Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania 
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Ochrona obejmuje 
również szkody w sprzęcie elektronicznym… – wnioskujemy o wyłączenie ryzyka 
utraty z przyczyn innych niż zniszczenie lub uszkodzenie. 

j) Pkt 21 – OC organizatora imprez masowych -  wnioskujemy o ograniczenie 
ochrony wyłącznie do imprez, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu 
OC organizatora imprez masowych. 

k) Pkt. 22 – OC za szkody powstałe w związku z użyciem sztucznych ogni 
oraz innych podobnych środków .. – wnioskujemy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności (w granicach sumy gwarancyjnej) w wysokości 500.000,00 PLN 
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

l) Pkt. 25 – wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności (w granicach 
sumy gwarancyjnej) dla szkód w przedmiocie prac ładunkowych w wysokości 
250.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

m) Pkt. 27 – szkody wynikające z posiadania i użytkowania młotów pneumatycznych, 
hydraulicznych, kafarów lub innego sprzętu wywołującego drgania lub wibracje -  
wnioskujemy o wykreślenie „w tym szkody powierzchniowe estetyczne” oraz  
doprecyzowanie, poprzez wprowadzenie zapisów: 
„1. Włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkody w mieniu 

spowodowane działaniem drgań i wibracji, które są następstwem: 
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a) częściowego lub całkowitego zawalenia się obiektu budowlanego, 

b) oderwania się części obiektu budowlanego, 

c) spękań elementów obiektu budowlanego zagrażających stabilności budynku 

oraz budowli. 

2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone pozostają: 

a) szkody będące następstwem zniszczenia lub uszkodzenia mienia, które nie 

zostało zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych. Za dokonanie 

inwentaryzacji uznaje się sporządzenie w sposób zgodny z wymaganiami prawa 

i sztuki budowlanej, przy uwzględnieniu rodzaju występujących zagrożeń, rodzaju 

i stanu zagrożonego mienia oraz zakresu i sposobu planowanych prac 

budowlanych protokołu stwierdzającego stan techniczny zagrożonego mienia,  

b) szkody wynikłe z braku zastosowania niezbędnych, przewidzianych dla danej 

inwestycji środków zabezpieczających;  

c) szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ubezpieczenia,  

3. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody ujawnione w okresie ubezpieczenia lub 

w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu, przy czym wszystkie szkody 

wynikające z tej samej przyczyny uznaje się za jeden wypadek i przyjmuje się, że 

zostały ujawnione w dacie ujawnienia się pierwszej szkody. 

n) pkt. 31 – wnioskujemy o zmianę określenia „zdarzenia” na „wypadki” (przy 
określeniu limitu odpowiedzialności). 

o)   pkt. 37 – OC za szkody w przedmiotach wartościowych, zbiorach, księgozbiorach 
o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym …– wnioskujemy 
o wprowadzenie limitu odpowiedzialności (w granicach sumy gwarancyjnej) 
w wysokości 500.000,00 PLN na jeden i  wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia. 

p) pkt. 38 - Odpowiedzialność cywilna z tytułu przeniesienia ognia, a także z tytułu 
zanieczyszczenia mienia sąsiedniego (m.in. dymem, sadzą), cieplnego 
odkształcenia materiału, opalenia, przypalenia, stopnienia, zwęglenia, przypalenia 
się urządzeń elektrycznych i silników elektrycznych, przegrzania, przypalenia, 
pęknięcia pieców i bojlerów – prosimy o potwierdzenie, że ww. zakresu będą miały 
zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU w szczególności wyłączenie powolnego 
działania czynników. 

q)  pkt. 39 – wnioskujemy o zmianę zapisów na: „OC za szkody powstałe z tytułu 

oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wody, z zastrzeżeniem że zakres 

ochrony nie obejmuje powolnego działania ww. czynników (czyli 

oddziaływania w sposób ciągły, prowadzący do szkody, której nie można 

przypisać cech nagłej i niespodziewanej)”. 

r)  pkt. 40 -  odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wywołania wybuchu 
(eksplozji, implozji); przez wybuch należy także rozumieć m.in. eksplozję, 
implozję wywołana w procesie kształcenia (światowym, dydaktycznym) 
oraz podczas czynności badawczo-naukowych (w tym podczas przeprowadzanych 
eksperymentów i doświadczeń, badań komercyjnych), produkcyjnych 
i eksploatacyjnych - …– wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 
(w granicach sumy gwarancyjnej) w wysokości 500.000,00 PLN na jeden 
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

s)   pkt. 41 - OC za szkody wyrządzone osobom bliskim osób, za które Ubezpieczony 
ponosi odpowiedzialność - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 
(w granicach sumy gwarancyjnej) w wysokości 500.000,00 PLN na jeden 
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

t) pkt. 42 - OC za szkody „wyrządzone” (zamiast „powstałe”)  w dokumentach osób 
trzecich - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności (w granicach 
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sumy gwarancyjnej) w wysokości 500.000,00 PLN na jeden i  wszystkie wypadki 
w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie klauzuli: 
„Klauzula szkód w dokumentach 

Zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 

umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres 

ubezpieczenia o szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentów, 

w związku z prowadzona działalnością.  

Zakres ochrony nie obejmuje szkód polegających na utracie dokumentów z innych 

przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie.  

Ochroną nie są także obejmowane dokumenty o charakterze kolekcjonerskim, 

archiwalnym.  

Całkowita wartość odszkodowania dla zakresu określonego w niniejszej Klauzuli 

zostaje ograniczona do kosztów robocizny poniesionych na takie odtworzenie 

dokumentów z włączeniem kosztów pracy w godzinach nadliczbowych 

oraz przeprowadzenia niezbędnych analiz i w żadnym przypadku nie może 

przekroczyć ustalonego limitu w wysokości 500.000 PLN.” 

u)  pkt. 44 - OC za szkody w gruntach, polach uprawnych, obszarach leśnych, 
zbiornikach wodnych osób trzecich – wnioskujemy o wykreślenie w całości. 

w) pkt. 45 – OC z tytułu czystych strat finansowych - wnioskujemy o wykreślenie 
punktu w całości, wprowadzenie limitu odpowiedzialności (w granicach SG) 
w wysokości 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia oraz wprowadzenie Klauzuli o poniższej treści: 
„Klauzula czystych strat finansowych 

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU i/lub umowy ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres 

ubezpieczenia o czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie. 

2. Przez czyste straty finansowe rozumie się  szkody niewynikające ze szkód 

w mieniu i na osobie. 

3. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w OWU ubezpieczenie nie 

obejmuje czystych strat finansowych: 

a) spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez 

Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego 

rachunek) lub też usługi wykonane przez Ubezpieczonego (lub przez osoby 

trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek,    

b) powstałych z tytułu utraty zysku spowodowanej wymianą wadliwych 

produktów,   

c) powstałych z przekroczenia wycen, szacunków, kalkulacji, kosztorysów 

i kredytów,   

d) wynikających z aranżowania lub rekomendowania transakcji pieniężnych, 

transakcji dotyczących nieruchomości lub jakichkolwiek innych transakcji 

finansowych,   

e) powstałych z powodu błędów księgowych, jakichkolwiek błędnych płatności 

lub nielojalności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony,  

f) wynikających z rekomendacji lokalizacji, sporządzania analiz wykonalności, 

naruszenia praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw 

fabrycznych,   

g) wynikających z przekroczenia terminów i okresów ustanowionych 

w jakichkolwiek umowach, rękojmiach lub gwarancjach,   

h) wynikających z niedotrzymania dat doręczeń wezwań do zapłaty, zapłaty 

faktur i rachunków,  
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i) wynikających z działalności związanej z planowaniem, doradztwem, 

rzeczoznawstwem, kierowaniem pracami konstrukcyjnymi i/lub instalacyjnymi, 

kontrolowaniem oraz konsultacjami,  

j) wynikających z wycofania produktów z rynku,   

k) wynikających z nałożenia grzywien i kar administracyjnych lub sądowych 

oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym kar umownych, jak również 

odszkodowań o charakterze karnym (punitive damages, exemplary damages),  

l) wynikających z utraty rzeczy, w tym w szczególności utraty wartości 

pieniężnych,  

m) wynikających z uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych,  

n) wynikających z pełnienia funkcji członka statutowych organów lub dyrekcji 

spółki”. 

 
Odpowiedź nr 21: 

1. Zamawiający udziela następujących informacji: 
Nie należy utożsamiać faktu odmiennego definiowania tożsamego ryzyka w SIWZ i 
OWU jako sytuacji nieuregulowanej postanowieniami SIWZ np. ryzyko szkód 
z tytułu OC za mienie powierzone może przyjmować inną definicję (nazewnictwo) 
w OWU dotyczy jednak tego samego ryzyka/zagadnienia, w takiej sytuacji stosuje 
się zapisy SIWZ. Zapisy III.3 przywołane w pytaniu mają zastosowanie, jeżeli 
definicje, zapisy SIWZ nie dokonują regulacji w zakresie danego ryzyka. 

2. Odpowiedzi: 
a) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 

3 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 
do niniejszej informacji nr 2. 

b) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 
4 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 
do niniejszej informacji nr 2. 

c) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 
5 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 
do niniejszej informacji nr 2. 

d) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 
6 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 
do niniejszej informacji nr 2. 

e) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym 
zakresie bez zmian. 

f) Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści 
w punkcie III.3.6. pkt 12 Opisu przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem 
zapisów III.3.6. pkt 39. 

g) Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści 
w punkcie III.3.6. pkt 13 Opisu przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem 
zapisów III.3.6. pkt 39. 

h) Zamawiający udziela następujących informacji: 
Ochrona ma obejmować szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek winy 
po stronie Zmawiającego, w postaci złego stanu technicznego obiektu 
będącego przyczyną szkody, co w skrajnych przypadkach może być związane 
z rażącym niedbalstwem Zamawiającego, a co do zasady wchodzi w zakres 
OC delikt. 

i) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym 
zakresie bez zmian. 
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j) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 
21 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 
do niniejszej informacji nr 2. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
co do zasady ochrona dotyczy tylko imprez niepodlegających ubezpieczeniu 
obowiązkowemu, natomiast w sytuacji, gdy Zamawiający będzie organizował 
imprezę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu i taka polisa zostanie 
zawarta, ochrona z niniejszej umowy ubezpieczenia ma stanowić uzupełnienie 
ochrony w sytuacji szkód nie objętych ochroną w polisie obowiązkowej, 
z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych rozporządzeniem. 

k) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 
22 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 
do niniejszej informacji nr 2. 

l) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 
25 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 
do niniejszej informacji nr 2. 

m) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 
27 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 
do niniejszej informacji nr 2. 

n) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym 
zakresie bez zmian. 

o) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 
37 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 
do niniejszej informacji nr 2. 

p) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 
38 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 
do niniejszej informacji nr 2. 

q) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 
39 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 
do niniejszej informacji nr 2. 

r) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym 
zakresie bez zmian. 

s) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym 
zakresie bez zmian. 

t) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 
42 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 
do niniejszej informacji nr 2. 

u) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym 
zakresie bez zmian. 

w) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 
45 Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 
do niniejszej informacji nr 2. 

 

Pytanie nr 22: 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział III. Warunki ubezpieczenia dla Części 1. 
Przedmiotu Zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 
Ust. III.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej 
III.3.7. Klauzule dodatkowe - obligatoryjne: 
Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian: 
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a) Klauzula reprezentantów (pkt 2) - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, iż nie 
ma ona zastosowania do decyzji administracyjnych, działalności badawczo – 
rozwojowej oraz rozszerzenia o czyste straty finansowe.  

b) Klauzula włączenia kosztów ochrony prawnej (pkt 3) – wnioskujemy 
o wykreślenie zapisów w pkt. b „nawet jeżeli istnieją wątpliwości co do objęcia 

szkody zakresem ubezpieczenia”. 

c) Klauzula kwotacji na bazie sumy gwarancyjnej (pkt 4) wnioskujemy 
o wykreślenie zapisów ”Suma gwarancyjna, limity odpowiedzialności mogą zostać 

na wniosek Zamawiającego odtworzone po ich pomniejszeniu na skutek wypłaty 

odszkodowania. Ubezpieczyciel naliczy składkę dodatkową wysokości 1% składki 

rocznej za każdy procent uzupełnienia sumy gwarancyjnej, dopłata składki na 

mocy aneksu.” 

Uzasadnienie: 
celem wprowadzenia konsumpcji sumy gwarancyjnej oraz limitów odpowiedzialności jest 
właściwe ukształtowanie zakresu i granic odpowiedzialności Wykonawcy. Odnawianie 
sumy gwarancyjnej oraz limitów odpowiedzialności przy naliczaniu składki dodatkowej wg 
cytowanych wyżej zapisów uniemożliwia realizację ww. celu i skutkuje w praktyce 
nieograniczoną odpowiedzialnością Wykonawcy. 
 d) Klauzula likwidatora szkód (pkt 6) – wnioskujemy o wykreślenie klauzuli  
 
Odpowiedź na pytanie nr 22: 

a) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7. pkt 2) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2 

b) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7. pkt 3) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 

c) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7. pkt 4) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 

d) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7 pkt 6) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 

 
Pytanie nr 23: 
Wnioskujemy o przesunięcie i zmianę terminu składania ofert na 16.09.2016r. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 23: 
Zamawiający udziela następujących informacji: termin składania ofert ulega 
przesunięciu. 
 
ZESTAW PYTAŃ 2 Z DNIA 12.08.2016 
 
Pytanie nr 1. Pkt. III.1.1.1., ppkt. 42, s. 13 Prosimy o wykreślenie 
przedmiotowego punktu w całości 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający wykreśla z SIWZ treść zapisu w punkcie III.1.1.1., ppkt. 42 Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
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Pytanie nr 2. Pkt. III.1.1.1, ppkt. 43, s. 13 Prosimy o wykreślenie 
przedmiotowego punktu w całości. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1., ppkt. 43 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 3. Pkt. III.1.1.2, s. 14 Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia 
(ograniczonego do ryzyk nazwanych) zdarzeń określonych w ppkt 29-43 pkt. 
III.1.1.1. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.2. Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 4. Pkt. III.1.1.4, s. 15 oraz III.1.2 oraz III.2.5 ppkt a) s. 33 Prosimy 
o wprowadzenie zapisu: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest, aby 
zabezpieczenia przeciwpożarowe w tych lokalizacjach i miejscach poza lokalizacjami 
odpowiadały wymaganym przez prawo i wraz z zabezpieczeniami 
przeciwkradzieżowymi były nie gorsze niż w miejscach sprecyzowanych i znanych 
Ubezpieczycielowi”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
do wszystkich wskazanych w pytaniu punktów zastosowanie ma zapis III.1.7. 16), 
która nakłada obowiązek, aby zabezpieczenia były co najmniej zgodne z przepisami 
prawa. 
 
Pytanie nr 5. Pkt. III.1.1.8, s. 16 Prosimy o informacje nt. szkód wyrządzonych 
w tym mieniu w okresie ostatnich pięciu lat wraz ze wskazaniem przyczyny szkody, 
okoliczności jej powstania oraz wartości. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
według wiedzy Zamawiającego nie było szkód tego rodzaju w okresie ostatnich 5 lat. 

 
Pytanie nr 6. Pkt. III.1.3.1, ppkt b) s. 17 Prosimy o wykreślenie z treści w/w 
punktu „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe na skutek ryzyk 
objętych umową ubezpieczenia, do których doszło w: (…) kontenerach, namiotach, 
straganach, szklarniach, namiotach foliowych, inspektach” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.3.1 ppkt b) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 

 
Pytanie nr 7. Pkt. III.1.7 ppkt 1) i 2) s. 22  oraz III.2.6. ppkt 1) i 2) s. 33 
Prosimy o określenie w klauzuli górnego limitu wzrostu sumy ubezpieczenia w ramach 
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klauzuli w rocznym okresie ubezpieczenia ponad wskazany w klauzulach limit 
bezskładkowy odpowiednio: 60.000.000,00 zł. i 10.000.000,00 zł.; np. nie więcej niż 
% (np. 20%) sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 1) oraz 2) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 

 
Pytanie nr 8. Prosimy o potwierdzenie, że: 

1) będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku 
z ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku są 
zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów 
prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

2) stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy w środowisku pracy, 

3) obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, 

4) obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają 
regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi 
technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty, 

5) w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń 
warunkujących ich użytkowanie, 

6) zabezpieczenia przeciwprzepięciowe sprzętu elektronicznego odpowiadają 
co najmniej wymaganym i zalecanym przez producenta danego sprzętu 
elektronicznego. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Co do zasady procedury funkcjonujące w Uniwersytecie mają za zadanie spełniać 
wszystkie wymogi określone w pytaniu Wykonawcy, wszelkie odstępstwa 
od wskazanych zasad są na bieżąco niwelowane. 
 
Pytanie nr 9. pkt. III3.1. str. 38– Prosimy o wyjaśnienie: 

1) Czy Uniwersytet Wrocławskie posiada obowiązkowe ubezpieczenie  
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności prawnej.  

2) Jaka jest wysokość obrotów osiągniętych za ostatni rok z tytułu 
prowadzenia działalności w zakresie:  
a) czynności prawnych  
b) działalności informatycznej 

 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 

1) Zamawiający udziela następujących informacji: 
Uniwersytet nie posiada ubezpieczenia obowiązkowego w tym zakresie, 
gdyż nie prowadzi działalności skutkującej obowiązkiem zawarcia takiego 
ubezpieczenia. 

2) Zamawiający udziela następujących informacji: 
a) brak przychodów, czynności są wykonywane w ramach dydaktyki 
oraz praktyk w uniwersyteckiej poradni prawnej (darmowa pomoc, 
konsultacje prawne prowadzone przez studentów), 



 

 

 

 

 

29

b) brak przychodów – działalność w zakresie dydaktycznym, pracy 
naukowej. 

 
Pytanie nr 10. pkt III.3.6, ppkt 4 i 5, s. 40 - Prosimy o wykreślenie z definicji 
produktu „efektów badań, ekspertyz, testów laboratoryjnych i ich wyników, prac 
naukowych, urządzeń i aparatury technicznej, prototypów, itp.” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. ppkt 4 i 5 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 11. pkt III.3.6, ppkt 27, s. 42 Prosimy o wykreślenie z SIWZ zapisu 
dotyczącego szkód wynikających z posiadania i użytkowania młotów pneumatycznych, 
hydraulicznych, kafarów lub innego sprzętu wywołującego drgania lub wibracje-  słów 
o treści  „ w tym szkody powierzchniowe, estetyczne”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. ppkt 27  
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 12. pkt III.3.6, ppkt 37, s. 42 Prosimy o wprowadzenie podlimitu 
odpowiedzialności  w wysokości 1.000.000,00 PLN  na jeden i wszystkie wypadki 
na szkody w przedmiotach wartościowych, zbiorach, księgozbiorach o charakterze 
zabytkowym, artystycznym, unikatowym, w zbiorach archiwalnych, 
numizmatycznych, dziełach sztuki, biżuterii, metali szlachetnych i ich wyrobów. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. ppkt 37  
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 

 
Pytanie nr 13. pkt III.3.6, ppkt 39, s. 42 Prosimy o wprowadzenie podlimitu 
odpowiedzialności  w wysokości 1.000.000,00 PLN  na jeden i wszystkie wypadki na 
szkody powstałe z tytułu temperatury, gazów, oparów, wody, wilgoci, pleśni, kurzu, 
zagrzybienia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. ppkt 39  
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 14. pkt III.3.6, ppkt 45, s. 43  Prosimy o : 

1) wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości  1.000.000,00 PLN 
na jeden i wszystkie wypadki z tytułu czystych strat finansowych, 

2) wyłączenie z ochrony w przypadku czystych strat finansowych szkód  
wynikających z: 

a. wydania przez Ubezpieczonego decyzji administracyjnej i zastąpienie tego 
zapisu poniższą treścią  
Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne 
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z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy 
publicznej. 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień OWU  strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody 
wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy 
wykonywaniu władzy publicznej Wykonawczej. 

2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie 
ubezpieczenia pojęcia oznaczają: 
1) ubezpieczony – organ administracji rządowej lub jednostka 

samorządu terytorialnego; 
2) szkoda - czysta strata finansowa; 
3) wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego 

o charakterze władczym, na podstawie określonych przez prawo 
obowiązków lub uprawnień; 

4) zachowanie ubezpieczonego  o charakterze władczym – działanie lub 
zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej 
indywidualnie określonego podmiotu; 

5) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.  
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza 
władzy publicznej, 

2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli 
przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy 
słuszności, 

3) powstałych w wyniku niewypłacalności, 
4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 
5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy 

publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które 
uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania. 

b. Wynikających z roszczeń regresowych zgłoszone, z tytułu kar umownych 
do zapłacenia których zobowiązane zostały osoby trzecie w następstwie 
szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony; 

c. Wynikających ze skutków zastosowania się klientów Uniwersyteckiej 
Poradni Prawnej do udzielonych porad, skutki udzielenia nieprawidłowych 
porad, skutki nieudzielenia porad na czas. 
 

3) wyprowadzenie dodatkowych zapisów, iż „Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności za czyste straty finansowe wynikające z :  

1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 
2) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie 

danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa 
antymonopolowego, 

3) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli 
powstały  w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 

4) związane ze stosunkiem pracy, 
5) wynikające z niedotrzymania terminów,  
6) przekroczenia ustalonych kosztorysów, 
7) wynikające z działalności reklamowej, 
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8) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania 
oprogramowania informatycznego, za wyjątkiem szkód z klauzuli IT 
stosowanej przez Ubezpieczyciela,  

9) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające 
prace programu, komputerowego, całego komputera, sieci niezależnie 
od źródła ich pojawienia się. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. ppkt 45  
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 15. pkt III.3.7, ppkt 2)  Prosimy o wykreślenie z treści klauzuli 
reprezentantów, rozszerzenia ochrony o szkody powstałe pod wpływem alkoholu, 
narkotyków, środków odurzających, itp. lub wprowadzenia dla tego typu szkód 
sublimitu odpowiedzialności wysokości 500.000,-PLN na jeden i wszystkie wypadki. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 16. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 14.09.2016 roku 

 
Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Zamawiający udziela następujących informacji: termin składania ofert ulega 
przesunięciu. 
 
ZESTAW PYTAŃ 3 Z DNIA 12.08.2016 
 
Dot. Opisu przedmiotu ubezpieczenia – załącznik nr 1 do SIWZ, rozdz. III. 1.7 – Klauzule 
dodatkowe – obligatoryjne  
 
Pytanie nr 1 
 
Pkt. 22) 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści Klauzuli rezygnacji z zarzutu 
niedoubezpieczenia  
Z:  
Strony postanawiają, że zasada niedoubezpieczenia i proporcjonalnej wypłaty 

odszkodowania nie ma zastosowania jeżeli wysokość szkody nie przekracza 30% sumy 

ubezpieczenia – klauzula ma zastosowanie przy ubezpieczeniu w systemie sum stałych. 

Na:  
Strony postanawiają, że zasada niedoubezpieczenia i proporcjonalnej wypłaty 

odszkodowania nie ma zastosowania jeżeli wysokość szkody nie przekracza 30% sumy 

ubezpieczenia zapisanej w polisie dla tej pozycji mienia (dotyczy ubezpieczenia na 

wartość odtworzeniową lub rzeczywistą) – klauzula ma zastosowanie przy ubezpieczeniu 

w systemie sum stałych. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
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Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 4)  
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 2 
 
Pkt. 6) 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie również limitu odpowiedzialności w stosunku 
do prac remontowo – budowlanych (bez naruszania konstrukcji nośnej budynku).  
Zwyczajowo OWU wyłączają mienie w trakcie budowy, stąd wniosek o zastosowanie 
limitu odpowiedzialności dla prac remontowo – budowlanych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 6)  
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
ZESTAW PYTAŃ 4 Z DNIA 08.08.2016 
 
DOT. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK:  
 
Pytanie nr 1. Prosimy o zmianę definicji pożaru na: 
Pożar – działanie ognia, który rozprzestrzenił się poza palenisko lub powstał bez 
paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 2. W definicji: Przepięcie i szkody elektryczne: 
Prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych działaniem pola magnetycznego 
i elektromagnetycznego  
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 3. W definicji: Wybuch 
Prosimy o wyłączenie z wyłączenie z definicji ochrony  szkód spowodowanych wybuchem 
ładunku wybuchowego oraz eksplozji/implozji  wywołanej celowo i zastąpienie go 
zapisem: „przez wybuch należy także rozumieć m.in. eksplozję wywołaną bez zamiaru jej 
wywołania w procesie kształcenia (również w związku z prowadzeniem badań, 
eksperymentów, doświadczeń itp., które mogą mieć charakter działań oświatowych, 
dydaktycznych, naukowych, komercyjnych (badania i prace zamawiane przez zewnętrzne 
instytucje i firmy).” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 6)  
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
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Pytanie nr 4. W definicji: zapadanie się ziemi (III.1.1.1. pkt. 16) 
Prosimy o dopisanie: „z wyłączeniem szkód powstałych w związku z działalnością 
człowieka”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 16)  
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 5. Prosimy o wyłączenie z ochrony (III.1.1.1. pkt 30)  
„Zapadanie/osuwanie się ziemi spowodowane pracami ziemnymi lub inną działalnością  
człowieka, za wyjątkiem zdarzeń, które uregulowane są w prawie górniczym 
i geologicznym” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 30)  
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 6. W definicji: Powódź 
Prosimy o obniżenie limitu dla szkód  spowodowanych wskutek zalania terenów i mienia 
w następstwie podniesienia się poziomu wód gruntowych do wysokości 200 000,00 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym  okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 17)  
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 7. W definicji: kradzież zwykła 
Prosimy o  zmianę definicji na treść:  
Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że zakres 
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku rozszerza się o szkody 
w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej, przez co rozumie się kradzież bez śladów 
włamania i nie będącą efektem rabunku. 
Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie 
odpowiada za szkody: 
- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki 
spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi, 
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania 
umyślnego ubezpieczającego, 
- szkody w gotówce i jej substytutach. 
Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie - nie 
później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie - powiadomienie o 
zdarzeniu organów dochodzeniowo - śledczych, w szczególności Policji, z podaniem 
okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 25)  
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
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Pytanie nr 8. Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych przez 

zwierzęta i insekty (III.1.1.1.32) 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 32)  
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 9. Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych przez 

przerwy, zakłócenia lub ograniczenia w dostawie mediów  (III.1.1.1.35) 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
W pkt III.1.4. wskazany został limit odpowiedzialności za szkody w następstwie tych 
zdarzeń. Zamawiający podkreśla, że chodzi o szkody rzeczowe w urządzeniach 
korzystających z mediów, do których doszło na skutek przerw w dostawie mediów. 
 
Pytanie nr 10. Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową objęte mają 

być szkody wyrządzone przez pracowników i studentów w zakresie udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej ustalonej w umowie ubezpieczenia.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie 
III.1.1.1. pkt 36) Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 11. Prosimy o ustalenie zakresu ubezpieczenia polegającego 

na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie mienia w związku z demontażem, montażem 
przedmiotu ubezpieczenia „z wyłączeniem prac w rozumieniu ustawy Prawo 
Budowlane”. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 38)  
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 

 
Pytanie nr 12. Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych  przez 

powolne niszczenie przedmiotu ubezpieczenia z powodu oddziaływania czynników 
fizycznych, chemicznych, biologicznych  lub termicznych a także  korozji, kawitacji, 
procesów oksydacyjnych, pleśni, grzyba, itp.  (III.1.1.1.42) 

 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Zamawiający wykreśla z treść SIWZ punkt III.1.1.1. pkt 42) Zmienionego Opisu 
przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 13. Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych przez  

zawilgocenie, zapleśnienie i inne niekorzystne zmiany w mieniu np. księgozbiór, nie 
dotkniętym bezpośrednio szkodą, w wyniku zmiany warunków przechowywania 
w pomieszczeniu po szkodzie w tym zalaniu. Objęte są również koszty osuszania, 



 

 

 

 

 

35

fumigacji itp. mające na celu ograniczyć, zatrzymać postępujący proces uszkodzeń 
(III.1.1.1.43) 

 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 43)  
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 14. Prosimy zmianę i obniżenie limitów do poniżej wskazanych: 
a) limity dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku: 

• 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym  okresie 
ubezpieczenia dla wszystkich rodzajów mienia z wyjątkiem gotówki i innych 
wartości pieniężnych limit solidarny na wszystkie lokalizacje/jednostki, 

• 450 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym  okresie 
ubezpieczenia dla gotówki i innych wartości pieniężnych z lokalu 
oraz w transporcie (limit solidarny na wszystkie lokalizacje/jednostki 
Ubezpieczonego), 

 
b) limit dla kradzieży zwykłej 

• 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym  okresie 
ubezpieczenia.  
 

c) limit dla ryzyka dewastacji/wandalizmu: 
• 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym  okresie 

ubezpieczenia na ryzyko dewastacji/wandalizmu. 
 
c) limit dla szkód estetycznych (w tym graffiti)  
• 30 000,00 zł na jedno zdarzenie i 200 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w każdym 

rocznym  okresie ubezpieczenia. 
 

d) limit dla ryzyka szkód w transporcie mienia wraz z ryzykiem załadunku i rozładunku, 

w szczególności wyposażenia, zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów (nie dotyczy 

gotówki i wartości pieniężnych) 

1. Transport pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego: 500 000,00 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym  okresie ubezpieczenia. 
Udział własny wynosi 1 000,00 zł, 

2. Transport na pozostałym obszarze RP: 150 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w każdym rocznym  okresie ubezpieczenia.  
Udział własny wynosi 1 000,00 zł, 

 
e) limit dla mienia ruchomego poza terytorium RP - na terytorium całego świata, w tym 

stoiska tymczasowe i namioty: 
3. 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
g) limit dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych: 

4. 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym  okresie 
ubezpieczenia, limit nie ma zastosowania, gdy do uszkodzenia szyb i przedmiotów 
szklanych doszło w następstwie innego ryzyka objętego ochroną. 
 

h) limit dla ryzyka katastrofy budowlanej: 
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1) W przypadku zajścia ryzyk objętych ochrona, jeżeli następstwem tych zdarzeń 
będzie spowodowanie katastrofy budowlanej – odpowiedzialność Wykonawcy 
do wysokości szkody, nie więcej niż suma ubezpieczenia mienia.  

2) W przypadku zajścia katastrofy budowlanej nie wywołanej przez ryzyka objęte 
ochrona ubezpieczeniową – odpowiedzialność Wykonawcy do limitu 5 000 000,00 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym  okresie ubezpieczenia. 
Udział własny wynosi 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 zł.  

 
i) limit dla ryzyka przepięć i szkód elektrycznych 

5. 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym  okresie 
ubezpieczenia, limit nie ma zastosowania, gdy w wyniku przepięcia doszło 
do pożaru, wybuchu lub innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniowa.  
 

j) limit dla szkód w mieniu zlokalizowanym pod ziemią 

6. 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym  okresie 

ubezpieczenia. 

 

l) limit dla popsucie mienia, środków obrotowych, materiału w wyniku awarii, przerw 

w działaniu, niewłaściwym działaniu urządzeń 

• 100 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym  okresie 
ubezpieczenia, limit nie ma zastosowania, gdy w wyniku awarii itd. doszło 
do pożaru, wybuchu lub innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniowa. 

 

m) limit dla ryzyka awarii sprzętu, maszyn, urządzeń i aparatów 

• 100 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym  okresie 
ubezpieczenia. 

 

n) limit dla aktów terroryzmu 

• 1 000 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym  okresie 
ubezpieczenia. 

 

o) limit dla aktów sabotażu, strajków, zamieszek i niepokojów społecznych 

• 1 000 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym  okresie 
ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 
a) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
b) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.4. pkt b)  
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
c) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
c) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. Zamawiający dostrzegł pomyłkę polegającą na dwukrotnym zastosowaniu 
podpunktu c w związku z czym modyfikuje błędną numerację drugiego punktu na „Ca” 
d) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
e) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
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g) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
h) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
i) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
j) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
l) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
m) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
n) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
o) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.4. pkt p) oraz pkt 
r) Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 

Pytanie nr 15. Dla kosztów dodatkowych wymienionych w pkt III.1.1.5.  
- dla pozycji a, b , c, d:  prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności 3.000.000 zł 
w granicach sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia na jedno 
i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym  okresie ubezpieczenia, 
- dla pozycji e, f, g, h i j prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności 200.000 zł 
w granicach sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia na jedno 
i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.5.  
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 16. Prosimy o zmianę w pkt III.1.3.1. dla przedmiotów 

ubezpieczenia: kable nadziemne, naziemne i podziemne sieci przesyłowe 
elektryczne, energetycznych, telekomunikacyjne i transformatory, itp. o ile stanowią 
one własności ubezpieczonego i uwzględnione zostały w sumie ubezpieczenia ustala 
się, że ochrona obejmuje mienie zlokalizowane w miejscu ubezpieczenia oraz poza 
nim jednak nie dalej niż 300 metrów poza miejscem ubezpieczenia 
określonym w umowie ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.3.1. pkt d)  
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 17. Prosimy o ustalenie przezornej sumy ubezpieczenia w kwocie 

1.000.000 PLN  
 
Odpowiedź na pytanie nr 17: 
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Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 18. Dot. Pkt III.1.6. Franszyzy i udziały własne 
Zgodnie ze specyfikacją jest: 
Udział własny:  
a) dla szkód w mieniu pracowników, studentów, mieniu osób trzecich; szkód powstałych 
w wyniku ryzyka zalania, deszczu, gradu i śniegu oraz dla ryzyka stłuczenia szyb i innych 
przedmiotów szklanych – brak udziału własnego, 
b) dla pozostałych szkód udział własny wynosi 1 000,00 zł, 
c) dla obiektów nieużytkowanych – udział własny 5% odszkodowania min 2 000 PLN  
d) inne określone w treści klauzul. 
Franszyza redukcyjna: brak 
Franszyza integralna:  

a) dla szkód powstałych w następstwie ryzyka kradzieży z włamaniem, kradzieży 
zwykłej, rabunku, dewastacji i wandalizmu – franszyza integralna wynosi 300,00 
zł, 

 
Prosimy o wyjaśnienie dla jakiego rodzaju mienia oraz szkód ma mieć 
zastosowanie: 
- udział własny dla pozostałych szkód: 1.000 zł (pkt III.1.6 b) a dla jakiego mienia 
i jakich szkód. 
- franszyza redukcyjna: brak  
 
Prosimy jednocześnie o zmianę franszyz i udziałów własnych na:  
 
Udział własny: 
- dla obiektów nieużytkowanych: 10% wartości szkody, nie mniej niż 2.000 zł 
- dla szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej: 10% wartości szkody, nie mniej 
niż 1.000 zł    
 
Franszyza redukcyjna: 
- dla gotówki i wartości pieniężnych: 500 zł, 
- dla ryzyka przepięć i szkód elektrycznych: 500 zł, 
- dla szkód w mieniu zlokalizowanym pod ziemią: 500 zł,  
- dla szkód w roślinach: 500 zł, 
- dla ryzyka szkód w transporcie mienia wraz z ryzykiem załadunku i rozładunku, 
w szczególności wyposażenia, zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów (nie dotyczy 
gotówki i wartości pieniężnych): 1.000 zł, 
- dla szkód w gotówce i wartościach pieniężnych w lokalu: 1.000 zł, 
- dla szkód w gotówce i wartościach pieniężnych w transporcie: 500 zł. 
  

Dla szkód w mieniu pracowników, studentów, szkód powstałych wskutek 
zalania, deszczu, gradu i śniegu oraz dla ryzyka stłuczenia szyb i innych 
przedmiotów szklanych: brak udziału własnego oraz franszyzy.    
 
Franszyza integralna dla pozostałych szkód: 200 zł. 
 
Pozostałe franszyzy lub / i udziały własne: zgodnie z pozostałymi postanowieniami 
Opisu przedmiotu zamówienia oraz SIWZ.  
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Odpowiedź na pytanie nr 18: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.6. Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Udział własny w wysokości 1000 zł ma zastosowanie we wszystkich przypadkach 
szkód, gdzie Zamawiający nie określił innego poziomu udziału własnego. Zamawiający 
wyjaśnia, że określenie, iż franszyza redukcyjna nie ma zastosowania w żadnej 
szkodzie, ma na celu jedynie uniknięcie nieporozumień w stosowaniu zamiennie 
w różnych OWU poszczególnych Wykonawców pojęć udziału własnego/ franszyzy 
redukcyjnej. Zamawiający przyjął, że wszelkie pomniejszenia będą określane mianem 
udziału własnego, a wskazanie braku franszyzy odnosi się do uniknięcia stosowania 
tak zdefiniowanych pomniejszeń w OWU Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 19.  
Dot. Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych 
do SIWZ 
 
Ubezpieczyciel nie przewiduje możliwości udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dla 
majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ do 60.000.000 zł oraz powyżej tego 
limitu bez naliczania składki za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej.  
 
Prosimy o zmniejszenie limitu przedmiotowej kl. do 10.000.000 zł z jednoczesnym 
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel ma prawo do naliczenia składki za udzieloną ochronę 
ubezpieczeniową dla mienia objętego ochroną ubezpieczeniową z uwzględnieniem 
wartości tego mienia, stawek ustalonych dla danego rodzaju mienia zgodnie z ofertą 
oraz proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej (pro rata).  
Ubezpieczony ma obowiązek poinformowania Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem się 
okresu ubezpieczenia o przedmiocie, miejscu oraz sumach ubezpieczenia nowo nabytego 
mienia, które zgłasza do ubezpieczenia.   
Prosimy o skreślenie zapisu o automatycznym pokryciu ponad ustalony limit.      
 
Odpowiedź na pytanie nr 19: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 1) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 20.  
Dot. Klauzuli automatycznego pokrycia 
Ubezpieczyciel nie przewiduje możliwości udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dla 
majątku nabytego w okresie ubezpieczenia do 60.000.000 zł oraz powyżej tego 
limitu bez naliczania składki za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej.  
 
Prosimy o zmianę treści kl. na:  
Klauzula automatycznego pokrycia 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

− nowo nabyte środki trwałe,  
− wzrost wartości dotychczasowego przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego 

środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,  
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach 
określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez  
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Ubezpieczającego /Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu wartości środków 
trwałych w skutek dokonanych inwestycji, od chwili ich ukończenia. 

Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia 
wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych 
przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego lub wzrost wartości dotychczasowych środków 
trwałych, powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem 
zdawczo – odbiorczym. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone jest mienie podczas 
załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób 
i testów). 
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia, 
w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego 
na mocy niniejszej klauzuli mienia, ograniczona jest do wysokości: 35.000.000 zł. 
Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia 
przekracza przyjęty w klauzuli limit, stają się ubezpieczone na zasadach określonych 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia.  
Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje 
na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres 
faktycznie świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 30 dni po zakończeniu 
każdego półrocza okresu ubezpieczenia. 
Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 20: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 2) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 21.  
Dot. Klauzuli rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia  
Prosimy o zmianę na limit 20% SU, tj.: 
Strony postanawiają, ze zasada niedoubezpieczenia i proporcjonalnej wypłaty 
odszkodowania nie ma zastosowania jeżeli wysokość szkody nie przekracza 20% sumy 
ubezpieczenia – klauzula ma zastosowanie przy ubezpieczeniu w systemie sum stałych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 21: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 4) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 22.  
Dot. Klauzuli Leeway’a 
Prosimy o zmianę na 120 SU, tj.  
Strony postanawiają, że w przypadku wystąpienia szkody Wykonawca odstąpi od 
stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, jeżeli oszacowana na dzień 
powstania szkody wartość ubezpieczonej pozycji mienia nie przekracza 130% sumy 
ubezpieczenia zapisanej w polisie dla tej pozycji mienia (dotyczy ubezpieczenia na 
wartość odtworzeniową lub rzeczywistą). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 22: 
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Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 5) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 23.  
Dot. Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych 
Prosimy o zmianę treści klauzuli prac budowlano – montażowych na poniższą 
treść: 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, SIWZ i innych postanowień lub załączników do umowy 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli, do maksymalnej wysokości 
1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, 
objęte są drobne prace budowlano - montażowe w zakresie remontów lub adaptacji 
budynków / pomieszczeń, zgodnie z adresami podanymi we wniosku ubezpieczeniowym. 
Ubezpieczenie drobnych prac budowlano - montażowych na warunkach niniejszej klauzuli 
obejmuje wartość wykonanych prac (robocizny) i materiałów wbudowanych do obiektu, 
będących własnością lub powierzonych Ubezpieczającemu oraz wartość mienia 
istniejącego objętego ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone 
bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano - montażowych. 
Prace budowlano - montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie 
obejmują prac wykonywanych w ramach kontraktów, których realizacja wiąże się 
z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu. 
Rozmiar szkody i należne odszkodowanie ustalane będzie na podstawie kosztu remontu 
lub odbudowy z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, 
konstrukcji i standardu wykończenia, udokumentowanych rachunkiem Wykonawcy 
i/lub kosztorysem przedłożonym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, określonych 
zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych obowiązujących 
w budownictwie z dnia wystąpienia szkody. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 23: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 6) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 24.  
Dot. Klauzuli kosztów dla budynków zabytkowych 
Prosimy o zmianę limitu na 200.000 zł 
 
Odpowiedź na pytanie nr 24: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 8) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 25.  
Dot. Klauzuli VAT 
Prosimy o ustalenie, że przedmiotowa kl. ma zastosowanie w sytuacji, gdy suma 
ubezpieczenia zadeklarowana do ubezpieczenia uwzględniała podatek VAT. Jeśli suma 
ubezpieczenia była pomniejszona o podatek VAT, to odszkodowanie również nie będzie 
go uwzględniało.  
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Odpowiedź na pytanie nr 25: 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie 
III.1.7. 11) Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 26.  
Dot. Klauzuli wyliczenia wartości dzieł sztuki, antyków, przedmiotów 
kolekcjonerskich, zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów 
Prosimy o wyłączenia z przedmiotowej klauzuli obowiązywania dla niej prewencyjnej 
sumy ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 26: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 27.  
Dot. klauzuli wynagrodzenia ekspertów 
Prosimy o wyłączenia obowiązywania przedmiotowej klauzuli dla szkód 
nieobjętych zakresem ubezpieczenia. 
Prosimy o zmniejszenie limitu do 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 27: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. 25) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 28.  
Dot. Klauzuli likwidatora szkód 
Prosimy o ustalenie, iż likwidacja szkód może zostać powierzona Spółdzielni Usługowej 
VIG Ekspert z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 162, 02-342 Warszawa. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 28: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Każdy Wykonawca będzie realizował proces likwidacji szkód własnymi siłami lub 
poprzez swobodnie przez siebie wybranych partnerów. Klauzula likwidatora szkód 
wskazuje jedynie, że Zamawiający lub broker w przypadku wybranych szkód, których 
charakter i rozmiar będą to w ich ocenie uzasadniać, mogą skierować proces likwidacji 
szkód do oceny niezależnych ekspertów wymienionych w treści klauzuli i Wykonawca 
takie wskazanie zaakceptuje. 
 
Pytanie nr 29.  
Dot. Kl. KD1 Ubezpieczenie utraconego przychodu 
Z uwagi na uznanie przez Ubezpieczyciela, iż ustalenie wartości utraconego przychodu 
z działalności badawczo-naukowej polegającej na utracie, zniekształceniu 
lub niepowodzenia wyników badań są wartością są pozycją niepoliczalną, taką która nie 
kwalifikuje się do ryzyka ubezpieczeniowego oraz jest ryzykiem zawodowej działalności 
Ubezpieczonego prosimy o skreślenie tej pozycji, tj. pkt c z kl. utraconego przychodu.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 29: 
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Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Utracone przychody opisane w pkt c) klauzuli są wartością policzalną w odniesieniu do 
utraconego grantu, finansowania ze strony instytucji finansującej, również koszty 
powtórzenia prac, badań. Zamawiający przypomina że ma ona charakter dobrowolny, 
dodatkowo oceniany, jeżeli Wykonawca nie zgadza się na jej treść ma prawo nie włączać 
jej do oferty w formularzu ofertowym. 
 
Pytanie nr 30.  
Dot. Kl. KD3 Zwiększenie wysokości przezornej sumy ubezpieczenia 
Prosimy o zmniejszenie do 2.000.000 PLN 
 
Odpowiedź na pytanie nr 30: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający przypomina, że ma ona charakter dobrowolny, dodatkowo oceniany, jeżeli 
Wykonawca nie zgadza się na jej treść ma prawo nie włączać jej do oferty w formularzu 
ofertowym. 
 
Pytanie nr 31.  
Dot. Kl. KD5 Fundusz prewencyjny 
Ubezpieczyciel deklaruje likwidację szkód oraz wypłatę odszkodowań za szkody 
w ubezpieczonym mieniu oraz objęte zakresem ubezpieczenia jednakże z uwagi 
na wysoki poziom szkodowości, jak również dużą liczbę szkód nie widzimy możliwości 
dodatkowego finansowania Ubezpieczonego w postaci pokrywania kosztów montowania 
dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych lub/i przeciwkradzieżowych, które nie 
zostały uszkodzone wskutek szkody objętej zakresem ubezpieczenia. 
Prosimy o wyłączenie przedmiotowej klauzuli z Opisu przedmiotu zamówienia oraz SIWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 31: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający przypomina, że ma ona charakter dobrowolny, dodatkowo oceniany, jeżeli 
Wykonawca nie zgadza się na jej treść ma prawo nie włączać jej do oferty w formularzu 
ofertowym. 
 
ZESTAW PYTAŃ 5 Z DNIA 10.08.2016 
 
DOT. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK:  
 
Pytanie nr 1. Prosimy o zmianę definicji pożaru na: 
Pożar – działanie ognia, który rozprzestrzenił się poza palenisko lub powstał bez 
paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
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Pytanie nr 2. W definicji: Przepięcie i szkody elektryczne: 
Prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych działaniem pola magnetycznego 
i elektromagnetycznego.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 3. W definicji: Wybuch 
Prosimy o wyłączenie z definicji ochrony szkód spowodowanych wybuchem ładunku 
wybuchowego oraz eksplozji/implozji  wywołanej celowo i zastąpienie go zapisem: „przez 
wybuch należy także rozumieć m.in. eksplozję wywołaną bez zamiaru jej wywołania 
w procesie kształcenia (również w związku z prowadzeniem badań, eksperymentów, 
doświadczeń itp., które mogą mieć charakter działań oświatowych, dydaktycznych, 
naukowych, komercyjnych (badania i prace zamawiane przez zewnętrzne instytucje 
i firmy).” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.1. pkt 8) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 4. W definicji: zapadanie się ziemi  
Prosimy o dopisanie: „z wyłączeniem szkód powstałych w związku z działalnością 
człowieka”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.1. pkt 18) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 5. Prosimy o wyłączenie z ochrony  
„Zapadanie/osuwanie się ziemi spowodowane pracami ziemnymi lub inną działalnością  
człowieka, za wyjątkiem zdarzeń, które uregulowane są w prawie górniczym 
i geologicznym”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.1. pkt 32)  
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 6. W definicji: Powódź 
Prosimy o obniżenie limitu dla szkód  spowodowanych wskutek zalania terenów i mienia, 
w następstwie podniesienia się poziomu wód gruntowych, do wysokości 100 000,00 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym  okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 7. W definicji: kradzież zwykła 
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Prosimy o  zmianę definicji na treść:  
Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że zakres 
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku rozszerza się o szkody 
w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej, przez co rozumie się kradzież bez śladów 
włamania i nie będącą efektem rabunku. 
Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie 
odpowiada za szkody: 
- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki 
spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi, 
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania 
umyślnego ubezpieczającego, 
- szkody w gotówce i jej substytutach. 
Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie - nie 
później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie - powiadomienie o 
zdarzeniu organów dochodzeniowo - śledczych, w szczególności Policji, z podaniem 
okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.1. pkt 27) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 8. Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych przez 

zwierzęta i insekty  
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.1. pkt 34) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 9. Prosimy zmianę i obniżenie limitów do poniżej wskazanych: 
 
a) limit dla kradzieży zwykłej 

• 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym  okresie 
ubezpieczenia.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.4. pkt a) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 

Pytanie nr 10. Dla ryzyka terroru prosimy o wprowadzenie następującej 
treści klauzuli: 
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe 
w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną 
ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi 
zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. 

2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu 
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego 
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dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, 
ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 

3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem 
lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych 
lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem 
elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie 
jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 
1.000.000 zł 

5. Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 11. Dla ryzyka strajków, zamieszek, lokautu, niepokojów 

społecznych oraz sabotażu prosimy o wprowadzenie następującej treści 
klauzuli: 

Klauzula  strajków, zamieszek i rozruchów 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozszerzona zostaje 
o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek strajków, zamieszek i/lub 
rozruchów rozumianych jako: 

1) strajk: celowa przerwa w pracy większej grupy pracowników, w celu 
wymuszenia spełnienia żądań ekonomicznych lub politycznych, 

2) zamieszki: gwałtowne demonstracje, nielegalne wrogie działania wymierzone 
przeciwko władzy, w celu zmiany istniejącego porządku prawnego, 

3) rozruchy: gwałtowne demonstracje nie mieszczące się w kategorii zamieszek.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 
1.000.000 zł  
Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł  
 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 12. prosimy o ustalenie miejsca ubezpieczenia dla sprzętu 

przenośnego:  
- teren Europy,  
- Świat poza terenem Europy: z ustaleniem limitu odpowiedzialności: 50.000 zł na jeno i 
wszystkie zdarzenia, w okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 13. Prosimy o zmianę zapisu dot. Braku konsumpcji sumy 

ubezpieczenia na wprowadzenie następującej treści klauzuli konsumpcji 
sumy:  
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Ustala się, że sumy Ubezpieczenia mienia Zamawiającego pomniejszane są o kwoty 
wypłaconego odszkodowania (zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia). Suma 
Ubezpieczenia może zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości na wniosek 
Zamawiającego i za opłatą dodatkowej składki. Okres Ubezpieczenia rozpocznie się 
z dniem następnym po złożeniu wniosku przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 
będzie do zastosowania przy kalkulacji składki uzupełniającej stawek nie wyższych niż 
zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata 
temporis. 
Klauzula nie dotyczy limitów lub/i sum dla rozszerzeń, klauzul i pokryć dodatkowych, 
dla których limity lub/i sumy ubezpieczenia zostały ustalone na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Przedmiotowe limity lub/i sumy ubezpieczenia ulegają 
konsumpcji po wypłacie odszkodowania  
 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.7. Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 14. Dla kosztów dodatkowych wymienionych w pkt III.2.1.2.  
-  dla pozycji a, b , c, d:  prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności 1.000.000 zł 

w granicach sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia na jedno 
i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym  okresie ubezpieczenia, 

-  dla pozycji e, f prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności 100.000 zł w granicach 
sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia 
w każdym rocznym  okresie ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.2. Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 15. Prosimy o ustalenie przezornej sumy ubezpieczenia w kwocie 

500.000 PLN.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 16. Dot. Pkt III.2.5. Franszyzy i udziały własne 
Prosimy o zmianę franszyzy i udziałów własnych: 
W opisie przedmiotu zamówienia wpisano następujące zapisy: 
- udział własny: brak 
- franszyza redukcyjna: 5% odszkodowania, nie więcej niż 1.000 zł  
 
Prosimy o potwierdzenie, że potrącenie z odszkodowania (franszyza redukcyjna/udział 
własny): wynosi 5% odszkodowania, nie więcej niż 1.000 zł ma zastosowanie do każdego 
przedmiotu ubezpieczenia i całości ustalonego zakresu i miejsca ubezpieczenia. 
 
oraz dodanie ustalenia:    
Dla szkód w sprzęcie przenośnym, powstałych poza miejscem ubezpieczenia w wyniku 
upuszczenia, upadku oraz kradzieży z włamaniem i rabunku ustala się franszyzę 
redukcyjną: 
- na terenie Europy: 10% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł,  
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- na terenie Świata poza Europą: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł.  
Pozostałe franszyzy lub / i udziały własne: zgodnie z pozostałymi postanowieniami Opisu 
przedmiotu zamówienia oraz SIWZ.  
 
lub zmianę na następujące franszyzy i udziały własne:  
Franszyza redukcyjna / udział własny:  
- dla przedmiotów o jednostkowej wartości oraz kosztów dodatkowych do 100 zł: brak, 
- dla przedmiotów o jednostkowej wartości oraz kosztów dodatkowych pow. 100 zł ale 
nie więcej niż 1.000 zł: 10% odszkodowania , 
- dla przedmiotów o jednostkowej wartości oraz kosztów dodatkowych pow. 1.000 zł: 
10% odszkodowania, nie więcej niż 1.000 zł. 
 
Franszyza integralna: 100 zł. 
 
Dla szkód w sprzęcie przenośnym, powstałych poza miejscem ubezpieczenia w wyniku 
upuszczenia, upadku, oraz kradzieży z włamaniem i rabunku ustala się franszyzę 
dedukcyjną: 
- na terenie Europy: 10% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł  
- na terenie Świata poza Europą: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł  
  
Pozostałe franszyzy lub / i udziały własne: zgodnie z pozostałymi postanowieniami Opisu 
przedmiotu zamówienia oraz SIWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Zamawiający dostrzegł pomyłkę polegającą na dwukrotnym zastosowaniu punktu III.2.5 
w związku z czym modyfikuje błędną numerację drugiego punktu na „III.2.5.A”. 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.5.A Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 17.  
Dot. Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych 
do SIWZ 
Ubezpieczyciel nie przewiduje możliwości udzielenia ochrony ubezpieczeniowej 
dla majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ do 10.000.000 zł oraz powyżej 
tego limitu bez naliczania składki za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej.  
 
Prosimy o zmniejszenie limitu przedmiotowej kl. do 1.000.000 zł z jednoczesnym 
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel ma prawo do naliczenia składki za udzieloną ochronę 
ubezpieczeniową dla mienia objętego ochroną ubezpieczeniową z uwzględnieniem 
wartości tego mienia, stawek ustalonych dla danego rodzaju mienia zgodnie z ofertą 
oraz proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej (pro rata).  
Ubezpieczony ma obowiązek poinformowania Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem się 
okresu ubezpieczenia o przedmiocie, miejscu oraz sumach ubezpieczenia nowo nabytego 
mienia, które zgłasza do ubezpieczenia.   
Prosimy o skreślenie zapisu o automatycznym pokryciu ponad ustalony limit.      
 
Odpowiedź na pytanie nr 17: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 1) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
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Pytanie nr 18.  
Dot. Klauzuli automatycznego pokrycia 
Ubezpieczyciel nie przewiduje możliwości udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dla 
majątku nabytego w okresie ubezpieczenia do 10.000.000 zł oraz powyżej tego 
limitu bez naliczania składki za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej.  
 
Prosimy o zmianę treści kl. na:  
Klauzula automatycznego pokrycia 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

− nowo nabyte środki trwałe,  
− wzrost wartości dotychczasowego przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego 

środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,  
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach 
określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez  
Ubezpieczającego /Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu wartości środków 
trwałych w skutek dokonanych inwestycji, od chwili ich ukończenia. 

 
Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia 
wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych 
przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego lub wzrost wartości dotychczasowych środków 
trwałych, powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem 
zdawczo – odbiorczym. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone jest mienie podczas 
załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób 
i testów). 
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia, 
w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego 
na mocy niniejszej klauzuli mienia, ograniczona jest do wysokości: 3.000.000 zł. 
Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia 
przekracza przyjęty w klauzuli limit, stają się ubezpieczone na zasadach określonych 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia.  
Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na 
następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres 
faktycznie świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 30 dni po zakończeniu 
każdego półrocza okresu ubezpieczenia. 
Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 18: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 2) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 19.  
Dot. Klauzuli rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia  
Prosimy o zmianę na limit 20% SU, tj.: 
Strony postanawiają, ze zasada niedoubezpieczenia i proporcjonalnej wypłaty 
odszkodowania nie ma zastosowania, jeżeli wysokość szkody nie przekracza 20% sumy 
ubezpieczenia – klauzula ma zastosowanie przy ubezpieczeniu w systemie sum stałych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 19: 
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Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 4) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 20.  
Dot. Klauzuli Leeway’a 
Prosimy o zmianę na 120 SU, tj.  
Strony postanawiają, że w przypadku wystąpienia szkody Wykonawca odstąpi 
od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, jeżeli oszacowana na dzień 
powstania szkody wartość ubezpieczonej pozycji mienia nie przekracza 130% sumy 
ubezpieczenia zapisanej w polisie dla tej pozycji mienia (dotyczy ubezpieczenia na 
wartość odtworzeniową lub rzeczywistą). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 20: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 5) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 21.  
Dot. Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych 
Prosimy o zmianę treści klauzuli prac budowlano – montażowych na poniższą 
treść: 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, SIWZ i innych postanowień lub załączników do umowy 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli, do maksymalnej wysokości 
500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, 
objęte szkody powstałe w przedmiocie ubezpieczenia powstałe wskutek prowadzonych 
przez Ubezpieczonego prac budowlano – montażowych. 
Szkody objęte niniejsza klauzulą nie mogą powstać wskutek realizacji prac, których 
realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu. 
Rozmiar szkody i należne odszkodowanie ustalane będzie na podstawie kosztu naprawy 
lub odtworzenia, nabycia przedmiotu ubezpieczenia z uwzględnieniem dotychczasowych 
wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu udokumentowanych 
rachunkiem Wykonawcy i/lub kosztorysem przedłożonym przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 21: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 6) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2 

 
Pytanie nr 22.  
Dot. Klauzuli VAT 
Prosimy o ustalenie, że przedmiotowa kl. ma zastosowanie w sytuacji, gdy suma 
ubezpieczenia zadeklarowana do ubezpieczenia uwzględniała podatek VAT. Jeśli suma 
ubezpieczenia była pomniejszona o podatek VAT, to odszkodowanie również nie będzie 
go uwzględniało.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 22: 
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Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie 
III.2.6. 10) Opisu przedmiotu zamówienia 
 
Pytanie nr 23.  
Dot. Klauzuli likwidatora szkód 
Prosimy o ustalenie, iż likwidacja szkód może zostać powierzona Spółdzielni Usługowej 
VIG Ekspert z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 162, 02-342 Warszawa. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 23: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Każdy Wykonawca będzie realizował proces likwidacji szkód własnymi siłami 
lub poprzez swobodnie przez siebie wybranych partnerów. Klauzula likwidatora szkód 
wskazuje jedynie, że Zamawiający lub broker w przypadku wybranych szkód, których 
charakter i rozmiar będą to w ich ocenie uzasadniać, mogą skierować proces likwidacji 
szkód do oceny niezależnych ekspertów wymienionych w treści klauzuli i Wykonawca 
takie wskazanie zaakceptuje. 
 
Pytanie nr 24.  
Dot. klauzuli wynagrodzenia ekspertów 
Prosimy o wyłączenia obowiązywania przedmiotowej klauzuli dla szkód 
nieobjętych zakresem ubezpieczenia. 
Prosimy o zmniejszenie limitu do 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 24: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 22) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 25.  
Kl. likwidacji szkód drobnych 
Prosimy o zmniejszenie wartości szkód drobnych do 5.000 zł 
 
Odpowiedź na pytanie nr 25: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 20) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
ZESTAW PYTAŃ 6 Z DNIA 12.08.2016 
 
DOT. UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ:  
 
Pytanie nr 1. Dot. Pkt III.3.3. Zakres ubezpieczenia 

a) Prosimy o zmianę zapisu „bez względu a tytuł prawny do niego” na zapis ”pod 
warunkiem posiadania tytułu prawnego do niego”  

b) Prosimy o inf. czy Ubezpieczony zarządza mieniem, którego nie jest 
właścicielem lub użytkownikiem ale jedynie pełni czynności zarządcze. Jeśli, 
tak to prosimy o dane o tym mieniu.   

 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
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a) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.3. 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do 
niniejszej informacji nr 2. 

b) Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający zarządza jedynie mieniem, którego jest właścicielem lub które 
użytkuje, nie wykonuje czynności zarządczych usługowo. 

 
Pytanie nr 2. Zakres terytorialny: cały Świat 

 
a) Prosimy o szczegółowe dane na temat działalności prowadzonych przez 

Ubezpieczonego oraz wynikającego z nich ryzyka powstania szkód 
na terenach: 
- poza RP z wyłączeniem terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 
i Kanady lub ich posiadłości, 
- na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady lub ich 
posiadłości. 

 
b) Prosimy o ustalenie zakresu terytorialnego  
- Rzeczpospolita Polska  
oraz  
- cały świat z wyłączeniem USA i Kanady (dotyczy wyłącznie szkód wyrządzonych 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby udające się w zagraniczne 
podróże służbowe, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność).   
 

Odpowiedź na pytanie nr 2  
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający prowadzi swoją działalność, co do zasady jedynie na terytorium RP, 
jednakże współpracuje z ośrodkami dydaktycznymi, naukowymi itp. z obszaru całego 
świata, podejmuje kooperacje przy prowadzeniu badań, eksperymentów naukowych 
itp. Studenci i doktoranci Uniwersytetu uczestniczą w pracach zespołów 
międzynarodowych, stąd konieczność posiadania w zakresie ochrony 
ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe na terytorium 
całego świata. 
 
Pytanie nr 3. Dot. III.3.6. Szczegółowy zakres ubezpieczenia, 
rozszerzenia: 
 
Dot. pkt 2 i 3 
Dla ryzyka: Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wynikających z powziętych 
decyzjach administracyjnych, prosimy o wprowadzenie sublimitu: 500 000,00 PLN 
na jeden i 1 000 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym  
okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie 3 Dot. pkt 2 i 3 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 3 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Dot. Pkt 4 
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Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wykonaną usługę lub produkt 
wprowadzony do obrotu (bez względu na moment wprowadzenia po raz pierwszy), w tym 
wskutek dostarczenia produktu innego niż uzgodniono oraz błędnego doradztwa 
w zakresie użycia, wykorzystania produktu. Do produktów objętych ubezpieczeniem 
zaliczamy efekty badań, ekspertyz, testy laboratoryjne i ich wyniki, prac naukowych, 
urządzenia i aparatura techniczna, prototypy itp. 
Prosimy o zmianę na:  
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wykonaną usługę lub produkt 
wprowadzony do obrotu (bez względu na moment wprowadzenia po raz pierwszy), w tym 
wskutek dostarczenie produktu innego niż uzgodniono oraz błędnego doradztwa 
w zakresie użycia, wykorzystania produktu.  
Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby została ona połączona z inną rzeczą. 
Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną (zgodnie z akt. 449 KC) 
 
Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 4 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 4 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Dot. Pkt 5  
Odpowiedzialność za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego z powodu 
wadliwości produktów dostarczanych przez Ubezpieczonego (klauzula połączenia, 
zmieszania). Za produkt dostarczany przez ubezpieczonego uważa się również wyniki 
badań, ekspertyz, testów laboratoryjnych itp., które wykorzystywał producent finalny. 
Prosimy o zmianę na:  
Odpowiedzialność za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego z powodu 
wadliwości produktów dostarczanych przez Ubezpieczonego komponentów 
(półproduktów) (klauzula połączenia, zmieszania).  
Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby została ona połączona z inną rzeczą. 
Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną (zgodnie z akt. 449 KC) 
Sublimit: 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia 
Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł  
Prosimy o dane na temat produkowanych i wprowadzanych do obrotu przez 
Ubezpieczonego półproduktów.  
 
Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 5  
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 5 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający nie prowadzi seryjnej produkcji w zakresie komponentów/ półproduktów, 
natomiast rozszerzenie ochrony, o którym mowa dotyczy odpowiedzialności 
za jednostkowe komponenty itp., będące efektem prac naukowych, badawczych. 
 
Dot. Pkt 6 
Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wadliwości wyrobów, które zostały 
wyprodukowane, poddane obróbce lub przerobione naprawione za pomocą maszyn 
i urządzeń lub ich części wyprodukowanych, montowanych, dostarczonych, 
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naprawianych, konserwowanych, zaprojektowanych, testowanych itp. przez 
Ubezpieczonego. 
Prosimy o wprowadzenie: 
Sublimit: 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w każdym rocznym  okresie 
ubezpieczenia 
Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł. 
 
Odpowiedź na pytanie  3 Dot. Pkt 6 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 6 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Dot. Pkt 11 
Prosimy o wyłącznie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych przez wirusa HIV lub 
priony. 
 
Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 11 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Dot. Pkt 14  
Prosimy o wprowadzenie: 
Sublimit: 500.000 zł na jeden i 1.000.000 zł na wszystkie wypadki w każdym rocznym  
okresie ubezpieczenia 
Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł. 
 
Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 14 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 14 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Do. Pkt 21 
Prosimy o wprowadzenie wyłączenia jn. 
Z zakresu ubezpieczenia zostają wyłączone szkody: 
- wynikłe w związku z organizacją rajdów (w tym pokazów, jazd, szkoleń) 
samochodowych, motocyklowych lub innych pojazdów mechanicznych, 
- wynikłe z organizacji dyskotek i wesel (wyłączenie nie dotyczy: pracowniczych imprez 
typu integracyjnego lub szkoleniowego oraz juwenaliów), 
- wynikłe z organizacji imprez zawierających w swoim programie wspinaczkę, skoki 
na bungee, loty spadochronowe i motolotniowe, jazdy na czterokołowcach, gry 
w paintball oraz sporty ekstremalne, 
- powstałe w wyniku bójki, rozboju, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych. 
Prosimy o wprowadzenie sublimitu dla pkt 21: 
Sublimit: 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w każdym rocznym  okresie 
ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 21 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 21 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
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Dot. Pkt 22  
Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z użyciem sztucznych ogni oraz innych 
podobnych środków podczas imprez organizowanych, współorganizowanych, 
przygotowywanych pod patronatem Ubezpieczonego. 
Prosimy o wprowadzenie: 
Sublimit: 300.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia 
Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł  
 
Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 22 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 22 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Dot. Pkt 26 
Prosimy o inf. na temat planowanych w okresie ubezpieczenia prac budowlanych 
związanych z naruszeniem konstrukcji nośnej budynków. 
 
Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 26 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający informuje, że nie ma planów wykonywania prac budowlanych 
z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, które nie byłyby powierzone specjalistycznym 
firmą budowlanym z obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności po stronie 
Wykonawcy. 
 
Dot. Pkt 27 
Prosimy o wprowadzenie: 
- ustalenia, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na uszkodzeniach 
powierzchniowych, które nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają 
bezpieczeństwu jego użytkowników.     
oraz wprowadzenie: 
Sublimit: 500.000 zł na jeden i 1.000.000 zł na wszystkie wypadki w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia 
Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł  
 
Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 27 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 27 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Dot. Pkt 28 
Prosimy o wprowadzenie: 
Sublimit: 200.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł.  
 
Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 28 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Dot. Pkt 30 
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Prosimy o wprowadzenie: 
Sublimit: 500.000 zł na jeden i 1.000.000 zł na wszystkie wypadki w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia. 
oraz potwierdzenia wyłączenie szkód w pojazdach mechanicznych oraz wartościach 
pieniężnych. 
 
Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 30 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 30 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Dot. Pkt 31 
Prosimy o zmianę treści pkt na:  
 
Odpowiedzialność cywilna za szkody w pojazdach pozostawionych na parkingach 
prowadzonych przez Zamawiającego – podlimit 200 000,00 zł na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
Przedmiotowe rozszerzenie dotyczy jedynie parkingu strzeżonego prowadzonego jest 
przy ul. Kuźniczej 49-55 we Wrocławiu. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli 
pojazdy mechaniczne są przechowywane na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, 
dozorowanym, a w porze nocnej oświetlonym. 
W przypadku warunku dozoru nie jest wymagane aby dozór był wykonywany 
całodobowo, jednakże Wykonawca obejmuje ochroną jedynie odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone w czasie kiedy parking był dozorowany. 
Udział własny wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 zł. 
 
Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 31 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Dot. Pkt. 32  
Prosimy o wprowadzenie:  
Sublimit: 500.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł.  
 
Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 32 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Dot. Pkt 34 
Prosimy o wprowadzenie: 
Sublimit: 1.000.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł.  
 
Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 34 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 34 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
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Dot. Pkt 37  
Prosimy o wprowadzenie: 
Sublimit: 500.000 zł na jeden 1.000.000 zł na wszystkie wypadki w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł.  
 
Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 37 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 37 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Dot. Pkt 39 
Prosimy o wyłączenie szkód powstałych stopniowo i długotrwale  
 
Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 39 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 39 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Dot. Pkt 41  
Prosimy o wprowadzenie ustalenia iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko sytuacje, 
w których osoba bliska występuje w charakterze osoby trzeciej. 
 
Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 41 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie 
III.3.6. pkt. 41 Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Dot. Pkt 45  
Prosimy o zmianę kl. czystych strat finansowych na poniższą treść:  
 
Odpowiedzialność cywilna z tytułu czystych strat finansowych (strat finansowych, które 
nie są następstwem szkód osobowych i rzeczowych). Czysta strata finansowa rozumiana 
jest jako szkoda nie będąca szkodą rzeczową lub osobową. – podlimit 200 000,00 zł na 
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
Zamawiający oczekuje pokrycia wszelkich zdarzeń szkodowych, które mogą mieć miejsce 
w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Czyste straty finansowe 
mogą dotyczyć m.in. (katalog wyłącznie przykładowy – bez ograniczenia do niżej 
wymienionych): 
- studentów lub pracowników Zamawiającego (w związku z decyzjami 
administracyjnymi), 
- podpisanych przez Zamawiającego kontraktów (np. sytuacja związana z niewykonaniem 
zobowiązania), 
- zakłócenia działalności innych podmiotów (np. pożar budynku, wskutek którego 
utrudniony jest dojazd do posesji innego podmiotu). 
Powyższy katalog należy traktować jedynie jako przykładowy. Ochrona ubezpieczeniowa 
ma obejmować wszelkie zdarzenia szkodowe, które mogą mieć miejsce w związku z 
prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. 
Udział własny wynosi 5% wartości szkody, nie mniej niż 5 000,00 zł (udział własny tylko 
w odniesieniu do działalności kontraktowej Zamawiającego na rzecz kontrahentów). 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej: 
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1) za kary umowne do których zapłaty zobowiązany jest Zamawiający w myśl zawartych 
umów, 
2) wynikającej z umów rozszerzających odpowiedzialność cywilną Zamawiającego w 
stosunku do zakresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
3) za szkody wynikłe z niedostarczenia energii przez Zamawiającego. 
4) za szkody wynikłe z niepodjęcia prac w określonych w umowie terminach 
5) za szkody z tytułu przekroczenia terminów określonych w umowie zawartej przez 
Zamawiającego 
6) za szkody polegające na poniesieni kosztu przebudowy i naprawy produktu 
7) za szkody wynikające z wszelkiego rodzaju płatności 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń skierowanych przeciwko 
Zamawiającemu o wykonanie lub prawidłowe wykonanie zawartej przez niego umowy 
oraz o wypłatę świadczeń zastępujących ich wykonanie. 
 
Odpowiedź na pytanie 3 Dot. Pkt 45 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 4. Dot. Pkt III.3.7. Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 
 
Dot. Kl. Klauzula reprezentantów 
Prosimy o wprowadzenie sublimitu 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w każdym 
okresie ubezpieczenia. 
 
Dot. Klauzuli likwidatora szkód 
Prosimy o ustalenie, iż likwidacja szkód może zostać powierzona Spółdzielni Usługowej 
VIG Ekspert z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 162, 02-342 Warszawa. 
 
Odpowiedź na pytanie 4 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7. pkt 2) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Każdy Wykonawca będzie realizował proces likwidacji szkód własnymi siłami 
lub poprzez swobodnie przez siebie wybranych partnerów. Klauzula likwidatora szkód 
wskazuje jedynie, że Zamawiający lub broker w przypadku wybranych szkód, których 
charakter i rozmiar będą to w ich ocenie uzasadniać, mogą skierować proces likwidacji 
szkód do oceny niezależnych ekspertów wymienionych w treści klauzuli i Wykonawca 
takie wskazanie zaakceptuje. 
 
Pytanie nr 5. Dot. Pkt III.3.8. Klauzule dodatkowe - fakultatywne 
Dot. KD8 Podniesienie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej  
Prosimy o potwierdzenie, że suma gwarancyjna 5.000.000 zł będzie się miała 
zastosowanie do zakresu ubezpieczenia, dla którego nie został ustalony niższy limit 
w ramach klauzul lub postanowień dodatkowych.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie 
III.3.8. pkt. KD8 Opisu przedmiotu zamówienia. 
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ZESTAW PYTAŃ 7 Z DNIA 11.08.2016 
 
Część 1: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  
 
Pytanie nr 1. III.1.1.1. pkt 31 („działanie mrozu, nadmiernego ciśnienia…”) – 
prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia (rocznym) w wysokości 100.000,00 zł  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 31 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 2. III.1.1.1. pkt 32 („zniszczenia wyrządzone przez zwierzęta 
i insekty”) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia (rocznym) w wysokości 100.000,00 zł 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 32 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 3. III.1.1.1. pkt 43 („zawilgocenie, zapleśnienie…”) – prosimy 
o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia (rocznym) w wysokości 100.000,00 zł 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 43 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
 
Pytanie nr 4. III.1.1.4. - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (rocznym) w wysokości 
100.000,00 zł. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 5. III.1.1.8. - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (rocznym) w wysokości 
100.000,00 zł. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 6. III.1.3.1. pkt d) - prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (rocznym) 
w wysokości 100.000,00 zł. W przypadku, gdyby wprowadzenie limitu było niemożliwe 
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prosimy o informację jaka jest łączna suma ubezpieczenia dla tego mienia oraz jaka jest 
najwyższa suma ubezpieczenia dla tego typu mienia w danym miejscu ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.3.1. pkt d) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Nie ma możliwości wydzielenia konkretnej sumy ubezpieczenia dla tego typu obiektów. 
Zamawiający wskazuje jedynie, że szkody w tego rodzaju obiektach będą objęte ochroną, 
jeżeli ich wartość została uwzględniona w sumach ubezpieczenia, zestawieniu środków 
trwałych poszczególnych pozycji. 
 
Pytanie nr 7. III.1.3.1. pkt e) – prosimy o wykreślenie, gdyż mienie takie 
będzie ubezpieczane na bazie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłoszone są jedynie sprzęty do 5 roku 
eksploatacji, sprzęty starsze pozostały uwzględnione w sumach ubezpieczenia dla mienia 
od wszystkich ryzyk. 
 
Pytanie nr 8. Klauzule dodatkowe – obligatoryjne, klauzula nr 12 – 
klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o wykreślenie poniższego zdania 
 
12) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 
Do umowy ubezpieczenia wprowadza się dodatkową prewencyjną sumę ubezpieczenia 
określoną na każdy roczny okres rozliczeniowy. W razie wystąpienia szkody prewencyjna 
suma ubezpieczenia służy uzupełnieniu sum ubezpieczenia tych pozycji mienia 
dotkniętych szkodą dla których zachodzi co najmniej jedna przesłanka: stwierdzono 
niedoubezpieczenie, suma ubezpieczenia danego przedmiotu nie wystarcza na jego 
odtworzenie, np. niska wartość początkowa wynikająca z ksiąg rachunkowych, suma 
ubezpieczenia wynikająca z wykazu wynosiła zero, przedmiot dotknięty szkodą znajdował 
się poza ewidencją, suma ubezpieczenia nie odzwierciedla pełnej wartości zabytkowej, 
artystycznej itp. Suma prewencyjna ma zastosowanie do każdego rodzaju 
ubezpieczonego mienia bez względu na sposób określenia jego wartości oraz rodzaj tej 
wartości. W przypadku skorzystania z prewencyjnej sumy ubezpieczenia odszkodowanie 
może przekraczać wysokość ustalonej sumy ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 12) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 9. Prosimy o wykreślenie klauzuli nr 26 (dotyczy ubezpieczenia mienia 
i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 
 
26) Klauzula likwidatora szkód 
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Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia 
określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły, 
że w przypadku, gdy ubezpieczyciel powierza likwidację szkody eksperckiej firmie 
zewnętrznej zobowiązany jest do jej wyboru spośród poniższych: 
1. Ekspertyzy Ubezpieczeniowe Saltex S.C. 
2. Arca Sp. z o.o. 
3. Eksperci Zdarzeń Losowych S.C. 
4. Hemlecki Group 
W przypadku niemożności skorzystania przez ubezpieczyciela z wyżej wymienionych firm, 
powołanie innego eksperta zewnętrznego nastąpi po uzyskaniu za pośrednictwem 
brokera zgody ubezpieczonego. W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie dotrzyma 
powyższych postanowień ubezpieczony powoła na koszt ubezpieczyciela eksperta, 
którego opinia będzie dla niego wiążąca. 
Strony zastrzegają, że wszelka korespondencja z ubezpieczonym w sprawie likwidacji 
szkód prowadzona będzie za pośrednictwem brokera 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Każdy Wykonawca będzie realizował proces likwidacji szkód własnymi siłami 
lub poprzez swobodnie przez siebie wybranych partnerów. Klauzula likwidatora szkód 
wskazuje jedynie, że Zamawiający lub broker w przypadku wybranych szkód, których 
charakter i rozmiar będą to w ich ocenie uzasadniać, mogą skierować proces likwidacji 
szkód do oceny niezależnych ekspertów wymienionych w treści klauzuli i Wykonawca 
takie wskazanie zaakceptuje. 
 
Pytanie nr 10. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ 
zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli OWU 
wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia 
w niniejszej umowie lub w klauzulach dodatkowych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie 
II.2. Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 11. Pkt.I.1 Czy jest możliwość uzyskania wykazu  jednostek podległych, 
uczelnianych placówek socjalnych oraz ogólnoużytkowych.   
 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Aktualny wykaz jednostek podległych znajduje się na stronie internetowej 
Zamawiającego http://uni.wroc.pl/. Zamawiający nie podaje wykazu jednostek w SIWZ 
ze względu na fakt, że w trakcie 3 letniego okresu ubezpieczenia zapewne dojdzie 
do zmian w zakresie funkcjonujących jednostek, a intencją Zamawiającego jest 
ubezpieczenie każdej jednostki zależnej, funkcjonujące w strukturach uczelni w trakcie 
okresu ubezpieczenia. 
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Pytanie nr 12. Prosimy o informację czy jednostki podległe jak w wyżej,  są to te 
same jednostki, które wymienione są w pkt. III.3.2.   
 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający informuje, że wskazując jednostki podległe ma na uwadze wszystkie 
obecne jak i przyszłe (powstałe w trakcie okresu ubezpieczenia) jednostki w jakikolwiek 
sposób zależne od Uniwersytetu lub funkcjonujące w jego strukturach. 
 
Pytanie nr 13. III.3.5 Proszę doprecyzowanie, że franszyza redukcyjna wynosi 
500,00 PLN dla szkód w mieniu 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zapis wskazujący, że franszyza dotyczy tylko szkód w mieniu znajduje się w SIWZ 
w punkcie III.3.5. 
 
Pytanie nr 14. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej/udziału własnego dla  
szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Meksyku, Australii, Nowej Zelandii i 
terytoriów pod ich jurysdykcją w wysokości: 10% odszkodowania nie mniej niż 2000,00 
PLN w każdej szkodzie  
 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.5. Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 15. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej/udziału własnego z 
tytułu czystych strat finansowych (Pkt III.3.6  pkt 45 ) : 10% odszkodowania nie mniej 
niż 1000,00 PLN  
 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.5. Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 16. Pkt III.3.6  pkt 3 . Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód 
wynikających z powziętych decyzjach administracyjnych. Decyzjami organizacyjnymi są 
decyzje podjęte przez organy Zamawiającego…..) Proszę o wyprowadzenie limitu 
w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym 
rocznym okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6 pkt 3 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 17. Pkt III.3.6  pkt 3 . Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód 
wynikających z powziętych decyzjach administracyjnych. Decyzjami organizacyjnymi są 
decyzje podjęte przez organy Zamawiającego(…) 
Proszę o wprowadzenie w przedmiotowym rozszerzeniu poniższej treści:  
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody: 
-  wyrządzone działaniem umyślnym,  
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- wyrządzone działaniem lub brakiem działania spowodowanym żądaniem, przyjęciem lub 
obietnicą przyjęcia/uzyskania korzyści osobistej lub majątkowej,  
- wyrządzone działaniem przestępczym  
- Które Ubezpieczony obowiązany jest naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane 
przez prawo względy słuszności.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 17: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6 pkt 3 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 18. Pkt III.3.6  pkt 5 – (klauzula pomieszania/ połączenia) - Proszę o 
wyprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia  
 
Odpowiedź na pytanie nr 18: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6 pkt 5 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 19. Pkt III.3.6  pkt 6 – (klauzula maszynowa) - Proszę o wyprowadzenie 
limitu w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w 
każdym rocznym okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 19: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6 pkt 6 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 20. Pkt III.3.6  pkt 14 (Szkody w wyniku niedostarczenia mediów, 
energii) Proszę o wyprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia  
 
Odpowiedź na pytanie nr 20: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6 pkt 14 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 21. Pkt III.3.6  pkt 25 szkody wyrządzone podczas lub w związku z 
wykonywaniem czynności załadunku, wyładunku zarówno w środku transportu jaki i 
przedmiocie ładunku. Proszę o wyprowadzenie limitu dla szkód w przedmiocie prac 
ładunkowych w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 21: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6 pkt 25 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 22. Pkt III.3.6  pkt 27 
Proszę o wyłączenie szkód powierzchniowych i estetycznych, tj   zmianę treści: 
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z: 
Szkody wynikające z posiadania i użytkowania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, 
kafarów lub innego sprzętu wywołującego drgania lub wibracje w tym szkody 
powierzchniowe i estetyczne.  
Na 
Szkody wynikające z posiadania i użytkowania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, 
kafarów lub innego sprzętu wywołującego drgania lub wibracje.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 22: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6 pkt 27 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 23. Pkt III.3.6  pkt 28 
Proszę o potwierdzenie, iż przedmiotowe rozszerzenie nie dotyczy szkód wyrządzonych 
pomiędzy Podwykonawcami.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 23: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Chodzi o ochronę dla szkód na linii ubezpieczony – Podwykonawca, Zamawiający nie miał 
intencji i ochrona nie ma dotyczyć szkód na linii Podwykonawca - Podwykonawca. 
 
Pytanie nr 24. Pkt III.3.6  pkt 28 
Proszę o potwierdzenie, iż przedmiotowe rozszerzenie nie dotyczy szkód wyrządzonych 
przez Podwykonawców Ubezpieczonemu.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 24: 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie 
III.3.6. pkt 28 Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 25. Pkt III.3.6  pkt 29 – Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 
200 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia dla szkód w mieniu gości wniesionym do hotelu.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 25: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 29 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 26. Pkt III.3.6  pkt 29 – Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 
200 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia dla w rzeczach pozostawionych w szatni. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 26: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 30 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 27. Pkt III.3.6  pkt 29 – Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 1 
000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym 
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okresie ubezpieczenia dla w rzeczach pracowników pozostawionych w zamkniętych salach 
dydaktycznych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 27: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 30 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 28. Pkt III.3.6  pkt 37 – Proszę o wyprowadzenie limitu w wysokości 
500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 28: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 37 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 29. Pkt III.3.6  pkt 37 
Proszę o wprowadzenie udziału własnego/franszyzy redukcyjnej w wysokości: 10% 
odszkodowania nie mniej niż 2 000,00 PLN 
 
Odpowiedź na pytanie nr 29: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 30. Pkt III.3.6  pkt 39 – proszę o zmianę treści: 
Z:  
Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z tytułu oddziaływania temperatury, 
gazów, oparów, wody, wilgoci, pleśni, kurzu, zagrzybienia 
Na: 
Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z tytułu oddziaływania temperatury, 
gazów, oparów, wody, wilgoci, pleśni, kurzu, zagrzybienia, pod warunkiem, że czynnik, 
który wpływa na otoczenie w sposób ciągły, prowadzi do szkody nagłej i niespodziewanej  
 
Odpowiedź na pytanie nr 30: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 39 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 31. Pkt III.3.6  pkt 42 - Proszę o wyprowadzenie limitu w wysokości 
200 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 31: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 42 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 32. Pkt III.3.6  pkt 45 (Czyste straty finansowe) - Proszę 
o wyprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 
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Odpowiedź na pytanie nr 32: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 33. Pkt III.3.6  pkt 45 (Czyste straty finansowe), proszę o zmianę treści 
w części „ Ochrona w ramach klauzuli czystych strat nie dotyczy” pkt. 1 - 5 na:  
Ochrona w ramach klauzuli czystych strat nie dotyczy. 
a) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); 
b) spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, 
kreowania budową lub montażem, polegającą w szczególności na kontroli 
lub opiniowaniu; 
c) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubez-
pieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami; 
d) wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania 
oraz sprzeniewierzenia; 
e) powstałe w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów 
i papierów wartościowych; 
f) wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztory-
sów; 
g) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, ra-
cjonalizacji, automatyzacji; 
h) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub 
naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa anty-
monopolowego; 
i) wynikające z działalności reklamowej; 
j) związane ze stosunkiem pracy; 
k) powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej; 
l) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki; 
m) związane z niedostarczeniem energii; 
n) związane z koniecznością zapłaty kar umownych i innych (nie dotyczy regresów 
kar); 
o) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitało-
wo podmiotom, a także w rezultacie dokonania błędnych czynności kontrolnych bądź 
niedokonania czynności kontrolnych w odniesieniu do tych podmiotów. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 33: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
ZESTAW PYTAŃ 8 Z DNIA 12.08.2016 
 
Dotyczy - Część 1: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
 
II. Warunki ubezpieczenia – zasady ogólne (dotyczą wszystkich części 
zamówienia). 
 
Pytanie nr 1. W zakresie przedstawionej informacji dotyczącej historii szkodowej, 

Wykonawca zwraca uwagę, iż część Załącznika nr 13 do SIWZ jest nieczytelna (dot. 



 

 

 

 

 

67

Str. 9-10) i w związku z tym zwracamy się z wnioskiem o przekazanie Wykonawcom 
pliku w czytelnej formie. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
W załączeniu do niniejszej informacji nr 2 Zamawiający przekazuje edytowalną wersję 
stron załącznika nr 13 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 2. Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy w historii szkodowej 

za okres 2013-2016 miały miejsce zdarzenia szkodowe nie objęte ochroną 
ubezpieczeniową o które Zamawiający rozszerzył ochronę w ramach programu 
ubezpieczeniowego objętego postępowaniem aktualnym? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Wystąpiła jedna szkoda polegająca na pleśni w zbiorach bibliotecznych, na skutek zalania 
pomieszczenia. Aktualny ubezpieczyciel uznał szkodę polegającą na zalaniu, ponieważ 
księgozbiór nie został bezpośrednio zalany a pleśń wystąpiła na skutek zmiany 
wilgotności zalanego pomieszczenia, ubezpieczyciel stwierdził, że szkoda wynika 
z długotrwałego oddziaływania wilgoci i odmówił pokrycia kosztów osuszania i fumigacji 
zbiorów. Zamawiający informuje, że był to dotychczas jednorazowy wypadek szkodowy 
w tej postaci. Koszty fumigacji wyniosły ponad 97 tys. PLN. Dodatkowo Zamawiający 
informuje, że do szkody doszło jeszcze w starym budynku biblioteki. Obecnie zbiory 
w znacznej części zostały już przeniesione do nowego budynku biblioteki, o wyższym 
standardzie zabezpieczeń. 
W przypadku ubezpieczenia OC nie wystąpiły zdarzenia szkodowe nie objęte zakresem 
ubezpieczenia, występowały odmowy wypłaty odszkodowań na skutek nieustalenia 
odpowiedzialności po stronie Zamawiającego, w większości przypadków chodziło o szkody 
w pojazdach wynikające z upadku drzewa, przedmiotu na skutek działania siły wiatru. 
 
Pytanie nr 3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie poprzedzające (pyt. 

Nr 2), zwracamy się z wnioskiem o wskazanie jakiego rodzaju były to roszczenia 
(przyczyna zdarzenia) oraz wskazanie wartości jednostkowej takich odmów w okresie 
2013-2016. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Odpowiedź znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 2. 
 
Pytanie nr 4. Wnosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia:  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę 
ubezpieczenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 
koniec okresu ubezpieczenia / okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, 
że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych 
powodów należą wyłącznie:  
- wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy liczona łącznie za wszystkie 
ubezpieczenia wchodzące w skład umowy ubezpieczenia i rozumiana jako stosunek 
wypłaconych odszkodowań i rezerw z tytułu należnych odszkodowań do składki 
zarobionej łącznie za bieżący okres ubezpieczenia od początku trwania umowy 
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ubezpieczenia do 15 dnia  dziewiątego miesiąca danego okresu ubezpieczenia -  
przekraczająca poziom 100%, 
- brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków 
ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany 
w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 5. W punkcie II.10. prosimy o dopisanie: 

Przed każdym okresem ubezpieczenia będą potwierdzane przez Zamawiającego 
zweryfikowane sumy ubezpieczenia na poszczególne składniki majątku. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zmawiający informuje, że będzie dokonywał aktualizacji wysokości sum ubezpieczenia 
na każdy okres rozliczeniowy zgodnie z zapisami klauzuli automatycznego pokrycia. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy z którym zawarta zostanie umowa, 
aktualne wykazy niezwłocznie po uzyskaniu możliwości wygenerowania stanów wartości 
majątku na dzień rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego. 
 
III.1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane) 
 
Pytanie nr 6. Prosimy o wykaz budynków zabytkowych – wpisanych na listę 

zabytków lub podlegających nadzorowi konserwatora zabytków. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Wykaz budynków zabytkowych 

nazwa własną 
rejestr 
zabytków 

ulica miejscowość 

BUDYNEK GMACH GŁÓWNY, 
PL.UNIWERSYTECKI 1 

A/2903/163 
plac Uniwersytecki 
1 

Wrocław 

BUDYNEK"KAMIENICZKI", 
PL.UNIWERSYTECKI 9/13 

A/4014/338/Wm 
plac Uniwersytecki 
9-13 

Wrocław 

BUDYNEK,UL.KUZNICZA 35 72 Kuźnicza 35 Wrocław 
BUDYNEK,UL.SZEWSKA 50/51 A/5779/1-2 Szewska 50,51 Wrocław 
BUDYNEK,PL.BISKUPA 
NANKIERA 15 

A/3143/109 
plac Biskupa 
Nankiera 15 b 

Wrocław 

BUDYNEK BIBLIOTEKI"NA 
PIASKU" 
SW.JADWIGI 3/4 

A/5298/35 św. Jadwigi 3-4 Wrocław 

AUDYTORIUM CHEMII /STARE/ 
UL.JOLIOT-CURIE 14 

A/5833 
Fryderyka Joliot-
Curie 13 

Wrocław 

BUDYNEK DYDAKTYCZNY, 
UL.SZEWSKA 49 

A/2904/162 Szewska 49 Wrocław 

BUDYNEK DYDAKTYCZNY, A/2905/161 Szewska 48 Wrocław 
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UL.SZEWSKA 48 

BUDYNEK,UL.DAWIDA 1/3 A/5445/1-4 
Jana Władysława 
Dawida 1 

Wrocław 

BUDYNEK, DAWIDA 1/3 "MAŁY 
DOMEK" 

A/5445/1-4 
Jana Władysława 
Dawida 3 

Wrocław 

BUDYNEK"BIBLIOTEKI 
GŁÓWNEJ" 
UL.SZAJNOCHY 7/9 

A/2372/420/Wm Szajnochy 7-9 Wrocław 

BUDYNEK"BIBLIOTEKI 
GŁÓWNEJ" 
UL.SZAJNOCHY 10 

191 Szajnochy 10 Wrocław 

BUDYNEK,PL.UNIWERSYTECKI 
15 

A/2902/164 
plac Uniwersytecki 
15 

Wrocław 

BUDYNEK PL.SOLNY 12 -
UL.SZAJNOCHY 5 

A/4227/244  Szajnochy 5 Wrocław 

BUDYNEK,PL.BISKUPA 
NANKIERA 4 

A/2781/249 
plac Biskupa 
Nankiera 4 

Wrocław 

BUDYNEK I 
WARSZTAT,DAWIDA 1/3 

A/5445/1-4 
Jana Władysława 
Dawida 1-3 

Wrocław 

BUDYNEK,PL.BISKUPA 
NANKIERA 2/3 

A/3099/104 
plac Biskupa 
Nankiera 2 

Wrocław 

BUDYNEK,PL.BISKUPA 
NANKIERA 2/3 

A/3100/105 
plac Biskupa 
Nankiera 3 

Wrocław 

BUDYNEK,UL.SIENKIEWICZA 
21 

A/2373/419/Wm Sienkiewicza 23 Wrocław 

BUDYNEK,UL.KANONIA 6/8 530/Wm Kanonia 6-8 Wrocław 
BUDYNEK DYDAKTYCZNY 
 UL.TRAMWAJOWA 2"B" 

A/5123/368/Wm Tramwajowa 2b Wrocław 

 
Pytanie nr 7. Prosimy o wyjaśnienie, czy dla obiektów (budynków) zabytkowych 

zgłoszonych do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiający posiada wycenę 
rzeczoznawcy. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający nie posiada aktualnych wycen rzeczoznawcy dla posiadanych budynków. 
Zamawiający przewiduje jednak możliwość weryfikacji sum ubezpieczenia budynków 
na podstawie wycen rzeczoznawców lub innych przyjętych metodologii w trakcie okresu 
ubezpieczenia. Zamawiający może zatem wystąpić w trakcie okresu ubezpieczenia 
z wnioskiem zmiany sum ubezpieczenia budynków, poprzez ich podniesienie i zmianę 
rodzaju z ubezpieczenia na wartość księgową na ubezpieczenie na wartość 
odtworzeniową w ramach zamówienia uzupełniającego, przy zastosowaniu składki 
dodatkowej z tytułu wzrostu sumy ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 8. Prosimy o potwierdzenie, że do polisy zostanie dołączony wykaz 

zbiorów/eksponatów muzealnych wraz z ich szacunkową wartością jednostkową. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
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Do polisy nie będzie załączany taki wykaz, na wniosek Wykonawcy zostanie zawarta 
umowa, Zamawiający przygotuje informacje w tym zakresie, stosownie do posiadanych 
danych. 
 
Pytanie nr 9. Zwracamy się z wnioskiem o ustanowienie limitu odpowiedzialności 

w odniesieniu do ryzyka powodzi (w tym zalanie, podtopienie w związku z powodzią 
w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia) w wysokości 5.000.000 PLN na jedno 
i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1 pkt 17 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 10. Wnioskujemy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi franszyzy 

redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 5.000 PLN. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
 
Pytanie nr 11. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 4) wnosimy o wprowadzenie 

limitu odpowiedzialności 1.500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych przez pośrednie uderzenie pioruna. 
Szkody spowodowane przez bezpośrednie uderzenie pioruna są objęte ochroną 
do pełnych sum ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 12. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 31) wnosimy o wprowadzenie 

limitu odpowiedzialności 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 31 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 

 
Pytanie nr 13. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 32) wnosimy o wprowadzenie 

limitu odpowiedzialności 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 32 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
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Pytanie nr 14. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 34) wnosimy o obniżenie limitu 
do 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 15. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 35) prosimy o potwierdzenie, 

że ma zastosowanie limit 500.000 PLN i prosimy o dodanie następujących wyłączeń 
w odniesieniu do tego zakresu: 
Zakresem Ubezpieczenia nie są objęte: 

a) Części wymienne takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, 
wiertła, noże, matryce, wzorniki, formy a także materiały robocze jak np. 
oleje, smary i paliwa oraz inne części lub czynniki robocze, które w wyniku 
użytkowania lub ich właściwości ulegają przyśpieszonemu zużyciu 
lub regularnej wymianie w trakcie czynności konserwacyjnych zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową lub zaleceniami producenta; Jeżeli jednak 
Szkoda w ww. przedmiotach powstanie w następstwie Zdarzenia 
Ubezpieczeniowego objętego ochroną na podstawie niniejszej Klauzuli, to 
Generali ponosi za nie odpowiedzialność, 

b) Szkody związane z modernizacją ubezpieczonych maszyn i urządzeń 
c) Szkody, za które odpowiedzialny jest dostawca, producent lub Wykonawca 

usługi na podstawie umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa, chyba że osoba ta kwestionuje obowiązek poniesienia 
odpowiedzialności za powstałą szkodę, nie posiada wystarczających środków 
na pokrycie szkody lub nie występuje w obrocie gospodarczym; w takiej 
sytuacji Generali wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie, przejmując prawo 
do roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody; 

d) Szkody będące wynikiem prób, testów lub eksperymentów przeprowadzonych 
w nadzwyczajnych dla danej maszyny warunkach; 

e) Szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów 
konserwacyjnych i remontów; 

f) Szkody powstałe wskutek usterek i wad istniejących przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu 
należytej staranności mógł się dowiedzieć. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zastosowanie ma limit określony w pkt. III.1.4. Intencją Zamawiającego nie było 
ubezpieczanie ryzyka w zakresie wskazanych przez Wykonawcę wyłączeń. Zgodnie 
z SIWZ Wykonawca ma prawo stosować wyłączenia określone we własnych warunkach 
ubezpieczenia, na które będzie powoływać się w formularzu ofertowym, w takim stopniu 
w jakim nie stoją one w sprzeczności z postanowieniami SIWZ. 
 
Pytanie nr 16. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 36) wnosimy o wykreślenie 

tego punktu. Zakresem ubezpieczenia powinny być objęte zdarzenia nagłe 
i nieprzewidziane, natomiast tego typu szkody mogą być pokrywane w ramach limitu 
dla ryzyka wandalizmu i dewastacji. 
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Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1 pkt 36 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2 
 
Pytanie nr 17. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 37) wnosimy aby zastosowanie 

do tego zakresu miał limit określony w pkt. III.1.4 g). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 17: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 18. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 38) wnosimy o wykreślenie 

tego punktu w całości lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50.000 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 18: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 38 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 19. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 40) prosimy o potwierdzenie, że 

do tego punktu w całości ma zastosowanie limit określony w pkt. III.1.4.n). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 19: 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie 
III.1.1.1. pkt 40) Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 20. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 41) prosimy o potwierdzenie, że 

do tego punktu w całości ma zastosowanie limit określony w pkt. III.1.4.o). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 20: 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie 
III.1.1.1. pkt 41) Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 21. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 42) wnosimy o usunięcie, 

ponieważ zakres ten nie jest zgodny z podstawową zasadą dotyczącą objęcia ochroną 
zdarzeń nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego. Opisane 
zdarzenie jest wynikiem zwyczajnych zaniedbań. Ubezpieczyciel nie jest w stanie 
dokonać lustracji wszystkich budynków, lokali, pomieszczeń i jaką ma pewność, 
że obecnie w żadnym pomieszczeniu i na żadnym przedmiocie zgłoszonym 
do ubezpieczenia nie ma śladów korozji, pleśni, grzyba itd. Wnosimy o usunięcie tego 
rozszerzenia. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 21: 
Zamawiający wykreśla z SIWZ punkt III.1.1.1. pkt 42) Zmienionego Opisu przedmiotu 
zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 

 
Pytanie nr 22. W odniesieniu do pkt. III.1.1.1. ust. 43) wnosimy o wprowadzenie 

limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
w rocznym okresie ubezpieczenia. 
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Odpowiedź na pytanie nr 22: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. pkt 43) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 

 
Pytanie nr 23. Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla budynków 

nieużytkowanych w wysokości 3.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
w rocznym okresie ubezpieczenia. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 23: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.2. Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 24. W odniesieniu do pkt. III.1.1.5 wnosimy o zmianę limitów – 

wnosimy aby koszty określone w ppkt. a-d były ubezpieczane w ramach sumy 
ubezpieczenia mienia oraz dodatkowo do wysokości 3.000.000 PLN, natomiast koszty 
określone w ppkt. e-j były ubezpieczane jako podlimity w ramach sumy ubezpieczenia 
mienia do wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia (per każda pozycja tak jak np. poniżej koszty napraw wszelkich 
elementów zabezpieczających […]). 

 
Odpowiedź na pytanie nr 24: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.5. Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 25. W odniesieniu do pkt. III.1.1.8 wnosimy aby limit określony w 

przedmiocie ubezpieczenia (100.000 PLN dla roślin i nasadzeń) był wspólny dla całego 
mienia wymienionego w tym punkcie. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 25: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 

 
Pytanie nr 26. W odniesieniu do pkt. III.1.1.11 wnosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 26: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.11. 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 

 
Pytanie nr 27. W odniesieniu do pkt. III.1.3.1.d) prosimy o informację czy 

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia napowietrzne linie przesyłowe. Jeśli tak to 
prosimy o podanie ich długości i wartości oraz ze względów reasekuracyjnych 
wprowadzenie następującego postanowienia: napowietrzne linie przesyłowe są objęte 
ochroną ubezpieczeniową w granicach lokalizacji oraz do 300 m od jej granicy. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 27: 
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Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.3.1. pkt d) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający nie posiada linii przesyłowych poza miejscem ubezpieczenia. 

 
Pytanie nr 28. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk pkt. 

III.1.3.1.e) wnosimy o usunięcie oprogramowania oraz nośników danych, które są w 
całości ubezpieczane w ramach części III.2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 28: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zapis tego punktu odnosi się do sprzętu itd., w okresie eksploatacji pow. 5 lat, który 
znajduje się w łącznej sumie ubezpieczenia mienia. Sprzęt do tego roku eksploatacji 
rzeczywiście został przeniesiony do oddzielnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 

 
Pytanie nr 29. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk pkt. 

III.1.6 wnosimy o zmianę w następującym zakresie franszyz: 
- franszyza redukcyjna dla szkód powstałych w wyniku ryzyka zalania, deszczu, gradu 
i śniegu – 1.000 PLN, 
- franszyza redukcyjna dla szkód powstałych w następstwie ryzyka kradzieży 
z włamaniem, kradzieży zwykłej, rabunku, dewastacji i wandalizmu – 500 PLN.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 29: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.6. Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 30. Prosimy o informacje, czy w trakcie trwania umowy Zamawiający 

planuje zwiększenie wartości zbiorów bibliotecznych UWr – jeśli tak, zwracamy się 
z prośbą o informację, o ile wg szacunków/planów Zamawiającego wzrośnie wartość 
tego mienia docelowo. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 30: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Wartość zbiorów Biblioteki Głównej rocznie wzrasta o ok. 3.100.000 zł; wartość zbiorów 
bibliotek specjalistycznych rocznie wrasta o ok. 1.250.000 zł. 
 
Pytanie nr 31. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 1) i 2) – wnosimy o zniesienie 

zasady bezskładkowego objęcia ochroną (przy obu klauzulach limit wynosi aż 
120.000.000 PLN). Obecnie stawki rynkowe nie są wygórowane, dlatego prosimy o 
wprowadzenie zasady naliczania składki pro rata zgodnie z powszechną praktyką 
rynkową.  
Wnosimy również o: 
- ustanowienie górnej granicy Wykonawcy w ramach klauzul automatycznego 
pokrycia do poziomu 60.000.000 PLN (z zastosowaniem zasady naliczania składki pro 
rata).  
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- udostępnienie informacji o planowanych przez Zamawiającego inwestycjach w 
nadchodzących 3 latach objętych niniejszym postępowaniem (szacowana wartość i 
rodzaj planowanych inwestycji) 
- potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest ujęcie w ramach tych klauzul 
zmiany sposobu szacowania wartości sumy ubezpieczenia np. z wartości księgowej 
brutto na odtworzeniową – w przypadku zmiany sposobu ustalania wartości 
Ubezpieczyciel zostanie o tym fakcie poinformowany. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 31: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 1) i 2) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Jeżeli zmiana wartości  będzie miała miejsce, to związana będzie z wnioskiem 
do Wykonawcy o aneks wprowadzający zmianę i naliczenie stosownej składki 
dodatkowej. Zamawiający nie planuje żadnych dużych inwestycji, które miałyby wejść 
w zakres klauzuli, wysokość limitu wynika z doświadczenia ostatnich lat wynikającego 
z dużych fluktuacji w wartości mienia na skutek ciągłych modernizacji i zakupów 
wyposażenia. 

 
Pytanie nr 32. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 4) i 5) prosimy o doprecyzowanie 

w obu klauzulach, że dotyczą one wyłącznie mienia na sumy stałe wg wartości 
odtworzeniowej. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 32: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 4) i 5) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 33. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 6) prosimy o doprecyzowanie, 

że klauzula nie dotyczy prac wymagających pozwolenia na budowę. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 33: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 6) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 

 
Pytanie nr 34. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 7) prosimy o doprecyzowanie, 

że klauzula dotyczy zdarzeń naturalnych tj. powodzi, trzęsienia ziemi, huraganu 
i deszczu nawalnego. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 34: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Intencją jest stosowanie klauzuli w przypadku zdarzeń naturalnych. 

 
Pytanie nr 35. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 8) prosimy o doprecyzowanie 

kosztów objętych w ramach tej klauzuli i wykreślenie „itp.” oraz prosimy o informację 
czy w ramach zgłoszonej sumy ubezpieczenia zabytkowych budynków zostały ujęte 
koszty odbudowy mogące wynikać z nadzoru i zaleceń konserwatora zabytków 
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dotyczących metodologii i materiałów jakie muszą być wykorzystane przy naprawie/ 
odtwarzaniu nieruchomości po szkodzie. Jeżeli nie to wnosimy o zadeklarowanie do 
ubezpieczenia budynków zabytkowych według wartości odtworzeniowej 
uwzględniającej wyżej wspomniane koszty. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 35: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 8) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Na chwilę obecną budynki ubezpieczone są na wartość księgową, która nie w każdym 
przypadku będzie wystarczająca do pokrycia kosztów, o których mowa w klauzuli, stąd 
Zamawiający wnioskuje o pokrycie tych kosztów dodatkowo w ramach limitu określonego 
w klauzuli w sytuacji, gdy suma ubezpieczenia okaże się niewystarczająca. Zamawiający 
przewiduje możliwość zmiany sum ubezpieczenia w trakcie trwania umowy na wartości 
odtworzeniowe, jeżeli taka decyzja zostanie podjęta Zamawiający wystąpi do Wykonawcy 
z odpowiednim wnioskiem, a od wyższej sumy ubezpieczenia zostanie naliczona składka 
dodatkowa. 

 
Pytanie nr 36. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 9) wnosimy o wprowadzenie 

zmiany: „Odszkodowanie nie może być wyższe od sumy ubezpieczenia danego 
przedmiotu ubezpieczenia z uwzględnieniem ustalonych w umowie kosztów 
dodatkowych”. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 36: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian 

 
Pytanie nr 37. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 12) zaproponowana klauzula nie 

posiada limitu, wnosimy o jego wprowadzenie w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i 
na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 37: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Wysokość przezornej sumy ubezpieczenia określona została w tabeli w pkt III.1.3.1. 
Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 38. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 13) wnosimy o wykreślenie sumy 

prewencyjnej – w przypadku wartości księgowej brutto, która jest określana na 
podstawie ksiąg taka suma nie ma zastosowania. Prosimy także o potwierdzenie, że w 
przypadku przeszacowania wartości np. z księgowej brutto na odtworzeniową 
Ubezpieczyciel zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 38: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 13) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Intencją Zamawiającego jest, aby przezorna suma ubezpieczenia pozwalała 
na odtworzenie mienia po szkodzie w sytuacji, gdy wartość księgowa będzie zbyt niska. 
Zamawiający postrzega przezorną sumę ubezpieczenia jako działalnie doraźne 
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do momentu określenia przez Zamawiającego wartości odtworzeniowej dla budynków, 
co Zamawiający planuje zrealizować w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.  
 
Pytanie nr 39. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 17) wnosimy o dopisanie w treści 

„[…] lub ustalenia zakresu i wartości szkody”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 39: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian 
 
Pytanie nr 40. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 20) prosimy o potwierdzenie, że 

Zmawiający regularnie dokonuje odśnieżania dachów (oczywiście kiedy ma miejsce 
opad) i wnosimy o usunięcie zapisu: „Klauzula nie ma zastosowania do obiektów 
nieużytkowanych”. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 40: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający dochowuje należytej staranności, aby sprostać wymogom prawnym 
w zakresie odśnieżania powierzchni dachu. W sytuacji, gdy odśnieżania jest konieczne 
dokonuje niezwłocznego zlecenia takich czynności specjalistycznym podmiotom, nie 
zawsze ma jednak wpływ na terminowość realizacji tego rodzaju zleceń. 
 
Pytanie nr 41. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 22) ppkt. c) wnosimy o dopisanie 

pkt. 5. Faktury zakupu / wyciąg z ewidencji środków trwałych dot. uszkodzonego 
mienia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 41: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 22) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 42. W odniesieniu do pkt. III.1.7. ust. 23) wnosimy o wydłużenie 

terminu dokonania oględzin do 3 dni roboczych oraz wykreślenie zapisu: „[…] a 
Ubezpieczyciel zwróci koszty usunięcia szkody zgodnie z przedstawioną 
dokumentacją” lub dopisanie zastrzeżenia: „[…], z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel 
zachowuje prawo do weryfikacji kosztów naprawy”. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 42: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 23) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 43. W odniesieniu do pkt. III.1.8 klauzula KD1 – prosimy o informację 

czy w ciągu ostatnich 5 lat miały miejsca zdarzenia, które mogłyby skutkować/lub 
skutkowały odpowiedzialnością Ubezpieczyciela z tytułu zakresu określonego w 
niniejszej klauzuli (prosimy o opis i wartość szkód). Prosimy o obniżenie limitu do 
100.000 PLN. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 43: 
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Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
W okresie ostatnich 5 lat występowały pojedyncze zdarzenia losowe polegające np. 
na kradzieży urządzenia badawczego, rozmieszczonych w terenie badań. Szkody te 
dotychczas nie skutkowały wystąpieniem utraconego przychodu, jednakże Zamawiający 
ocenia realnie ryzyko wystąpienia tego rodzaju szkody w przyszłości. Zamawiający nie 
dokonuje modyfikacji, podkreśla, że klauzula ma charakter fakultatywny dodatkowo 
punktowany i Wykonawca może jej nie włączać do oferty. 
 
Pytanie nr 44. W odniesieniu do Załącznika nr 14 do SIWZ – Dodatkowe informacje 

o obiektach: 
a) pozycja nr 2 – Biblioteka Główna ul. Szajnochy 10 – budynek jest przeznaczony do 
sprzedaży – prosimy o informację czy budynek został już wystawiony na sprzedaż czy 
jest już nabywca i czy budynek w dalszym ciągu jest użytkowany przez 
Zamawiającego czy w związku z przeznaczeniem do sprzedaży obecnie budynek jest 
nieużytkowany; 
b) pozycja nr 11 – prosimy o informację jakiego rodzaju produkcja odbywa się w tym 
budynku (czym zajmuje się firma produkcyjna wynajmująca ten budynek oraz jakiego 
rodzaju mienie jest tam magazynowane); 
c) pozycja nr 15 – prosimy o potwierdzenie, że budynek ten nie został zgłoszony do 
ubezpieczenia, a jeśli został to prosimy o informację czy budynek został już 
wystawiony na sprzedaż i czy jest już nabywca; 
d) pozycja 16 - prosimy o informację czy budynek został już wystawiony na sprzedaż 
czy jest już nabywca; 
e) pozycja 19 – prosimy o potwierdzenie, że budynek ten nie został zgłoszony do 
ubezpieczenia, a jeśli został to prosimy o informację czy budynek został już wynajęty 
a jeśli  nie to czy jest dozorowany; 
f) pozycje od 23 do 40 – pod jednym adresem ul. Koszarowa 3 we Wrocławiu wg 
wykazu znajduje się wiele budynków prosimy o wskazanie pozycji które z tych 
budynków są zgłoszone do ubezpieczenia oraz czy zostały wykonane planowane 
remonty lub na kiedy są planowane i na czym mają polegać oraz czy część budynków 
zgodnie z informacją została już wyburzona czy prace te będę prowadzone w trakcie 
nowego okresu ubezpieczenia; 
g) pozycja 78 – czy opisany remont został przeprowadzony czy jest planowany (nie 
podano daty jak w innych przypadkach stąd wątpliwość) 
h) pozycje 95, 96 oraz 113 – budynki są z 1850 r. oraz 1824r.– czy były 
przeprowadzane remonty generalne?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 44: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 

a) pozycja nr 2 – Biblioteka Główna ul. Szajnochy 10 – budynek został wystawiony na 
sprzedaż, obecnie brak nabywcy, budynek nie jest użytkowany 
b) pozycja nr 11 – budynek nie jest użytkowany, pozostały na wyposażeniu 
pojedyncze meble,  Introligatornia, która mieściła się w budynku przy pl. Solnym 12 
została przeniesiona do Budynku Biblioteki Głównej przy ul. Joliot Curie 12 
c) pozycja nr 15 – budynek jest zgłoszony do ubezpieczenia jako obiekt 
nieużytkowany, jest wystawiony na sprzedaż, dotychczas brak nabywcy; 
d) pozycja 16 - jest wystawiony na sprzedaż, dotychczas brak nabywcy; 
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e) pozycja 19 – budynek jest zgłoszony do ubezpieczenia jako obiekt nieużytkowany, 
– jest to łącznik budynku Domu Studenckiego XX latka ul. Piastowska 1 (dawna 
stołówka), lokal przeznaczony do wynajęcia, do chwili obecnej brak najemcy; 
f) pozycje od 23 do 40 – wszystkie budynki są zgłoszone do ubezpieczenia, budynki 
przy ul. Koszarowej 3 przeznaczone są do remontów i wynajmu – nie na sprzedaż 
(tak ja zostało to opisane w załączniku nr 14), tylko jeden – poz. 26 został 
wystawiony do sprzedaży i sprzedany. Nie dokonano ani nie planuje się żadnych 
wyburzeń nie ma żadnych decyzji nakładających taki obowiązek, budynki te są 
przeznaczone do remontu. 
g) pozycja 78 – remont został wykonany w trakcie poprzedniego okresu 
ubezpieczenia 2013-2016 
h) pozycje 95, 96 oraz 113 – budynki są z 1850 r. oraz 1824r.–  - budynki ul. 
Szewska 36, ul. Grodzka 12 zostały poddane remontom generalnym, budynek ul. 
Szewska 48 jest remontowany etapowo. 

 
III.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ryzyka 
nienazwane) 
 
Pytanie nr 45. W odniesieniu do pkt. III.2.1.1 ust. 39) wnosimy o dopisanie: 

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane aktami 
terroryzmu nuklearnego, chemicznego, biologicznego i cybernetycznego”. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 45: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian 
 
Pytanie nr 46. W odniesieniu do pkt. III.2.5. wnioskujemy o zmianę  franszyzy 

redukcyjnej  na: 
- 5% odszkodowania nie mniej niż 1 000,- PLN dla  sprzętu o wartości 
jednostkowej do 100 000,-PLN 
- 5% odszkodowania nie mniej niż 5 000,- PLN a dla sprzętu o wartości 
jednostkowej powyżej 100 000,-PLN 

 
Odpowiedź na pytanie nr 46: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.5.A Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 47. W odniesieniu do pkt. III.2.6. ust.  1) wnioskujemy o zmniejszenie 

limitu do 5.000.000,-PLN oraz dopisania w treści, że klauzula ta dotyczy wyłącznie 
pierwszego okresu ubezpieczenia tj. od 17.11.2016 r. do 16.11.2017 r. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 47: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 1) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 48. W odniesieniu do pkt. III.2.6. ust.  2) wnosimy o zmianę zapisu 

klauzuli automatycznego pokrycia na:  
Ubezpieczyciel obejmuje do wysokości 20% sumy ubezpieczenia w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia  automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte przez 
Ubezpieczonego mienie, zrealizowane inwestycje, inwestycje w trakcie realizacji, mienie 
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przyjęte w użytkowanie ( w tym także z grantów, po zakończeniu dzierżawy itp.,), mienie 
wypożyczone, mienie ujawniane w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, lub wzrost 
wartości ubezpieczonego mienia powodujące zwiększenie sum ubezpieczenia określonych 
w SIWZ, od momentu przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem 
tego mienia lub wzrostem wartości lub ujawnieniem tego mienia itd. 
Ubezpieczony nie ma obowiązku informowania ubezpieczyciela na bieżąco w trakcie 
trwania okresu ubezpieczenia o zmianach w wartości, ilości, rodzajach ubezpieczonego 
mienia w ramach powyższego limitu. 
Zamawiający zobowiązany jest do opłacenia dodatkowej składki po stawce wynikających 
z oferty od kwoty przewyższającej ww. limit bez składkowy.  
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w mieniu, o którym mowa powyżej, jest 
ograniczona do określonego limitu dla potrzeb niniejszej klauzuli. 
W terminie 31 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczający przedstawi 
Ubezpieczycielowi deklarację dotyczącą rzeczywistego wzrostu wartości mienia w okresie 
ubezpieczenia.  
Składka dodatkowa zostanie obliczona z zastosowaniem stawek ustalonych w umowie 
ubezpieczenia dla grupy ubezpieczenia, do której zaklasyfikowane będzie nabyte mienie z 
zastosowaniem następującego wzoru: 

Ds.= (Wk – Wp) x S x 0,5, gdzie: 
Ds. – dodatkowa składka, 
Wk – wartość majątku ubezpieczonego na koniec okresu ubezpieczenia, 
Wp – wartość majątku ubezpieczonego na początku okresu ubezpieczenia, 
S – stawka. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 48: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 2) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 49. W odniesieniu do pkt. III.2.6. ust.  16) wnosimy o dopisanie w treści 

„[…] lub ustalenia zakresu i wartości szkody”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 49: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 50. W odniesieniu do pkt. III.2.6. ust.  20) ppkt. f) wnosimy o dopisanie 

pkt. 5. Faktury zakupu / wyciąg z ewidencji środków trwałych dot. uszkodzonego 
mienia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 50: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 20) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 51. W odniesieniu do pkt. III.2.6. ust.  21) wnosimy o wydłużenie 

terminu dokonania oględzin do 3 dni roboczych oraz wykreślenie zapisu: „[…] a 
Ubezpieczyciel zwróci koszty usunięcia szkody zgodnie z przedstawioną 
dokumentacją” lub dopisanie zastrzeżenia: „[…], z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel 
zachowuje prawo do weryfikacji kosztów naprawy”. 
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Odpowiedź na pytanie nr 51: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. 21) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
 
III.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej 
 
Pytanie nr 52. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, prosimy 

o wyjaśnienie w jakim celu i w jakim zakresie Ubezpieczony korzysta z produktów 
modyfikowanych genetycznie GMO? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 52: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
W zgłoszonej działalności chodzi o prowadzone badania, eksperymenty i analizy 
prowadzone przez jednostki Zamawiającego w szczególności Wydział Biotechnologii. 
Zamawiający samodzielnie nie wprowadza do obrotu produktów GMO. 
 
Pytanie nr 53. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, prosimy 

o wyjaśnienie, czy Ubezpieczony wytwarza jakiekolwiek produkty z zastosowaniem 
produktów modyfikowanych genetycznie GMO? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 53: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający może prowadzić doświadczalną w warunkach laboratoryjnych uprawę roślin 
GMO na skalę badań, natomiast nie wprowadza do obrotu tych produktów. 
 
Pytanie nr 54. Prosimy o wykaz pięciu największych kontraktów ze wskazaniem 

przedmiotu i wartości realizacji świadczonych na rzecz osób trzecich związanych z 
badaniami nad GMO, przenoszeniem wyników badań do praktycznego zastosowania, 
komercjalizacji badań.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 54: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Obecnie i dotychczas nie było realizacji świadczonych na rzecz osób trzecich w związku z 
badaniami GMO i komercjalizacją badań. 
Przykłady umów zrealizowanych w przeszłości przez Wydział Biotechnologii 
Temat Zamawiający 
Otrzymanie i oczyszczenie białka 
rekombinowanego FGF1 oraz jego 
charakterystyka 

Laboratorium Inżynierii Cząstek Krzysztof 
Cal; Dr Irena Eris 

„Wykorzystanie mechanizmów 
przyswajania żelaza i hemu przez bakterie 
Porphyromonas gingivalis w zapobieganiu i 
leczeniu periodontopatii” 

Wrocławskim Centrum Badań EIT 

Identyfikacja molekularnych cech chorób 
związanych z dysfunkcją wybranych 
receptorów jądrowych i zastosowanie w 
diagnostyce” 

Wrocławskim Centrum Badań EIT 

„ Mechanizmy replikacji i segregacji Wrocławskim Centrum Badań EIT 
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chromosomów bakteryjnych – 
poszukiwanie nowych celów w terapii 
skierowanej przeciwko określonym 
patogenom, helicobacter pylori i 
mycobacterium tuberculosis” 
Otrzymywanie i charakterystyka 
bionanomateriałów do specyficznych 
zastosowań medycznych” 

Wrocławskim Centrum Badań EIT 

„Supramolekularne postacie substancji 
bioaktywnych – od projektu do produktu” 

Wrocławskim Centrum Badań EIT 

 
Pytanie nr 55. Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie SIWZ o aktualny Wykaz 

zawartych umów i kontraktów na poszczególnych wydziałach (Rodzaje 
kontraktów/umów zawieranych z innymi podmiotami wraz z ich wartością). 
Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż przekazanie takiego wykazu przez 
Zamawiającego jako specjalisty w zakresie wykonywanych zadań przybliżyłoby 
Wykonawcom zakres możliwej odpowiedzialności, jednocześnie Wykonawca wskazuje 
iż celem pytania nie jest jakiekolwiek ograniczanie odpowiedzialności za zdarzenia 
związane z realizacją kontraktów podpisywanych w trakcie trwania umowy 
ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 55: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Przykłady umów zawieranych w przeszłości 
L.p. Temat Zamawiający Kierownik 
1 Detektory i konwertery promieniowania 

elektromagnetycznego dla cyfrowej diagnostyki 
medycznej i systemów zabezpieczenia 
dokumentów i banknotów 

Wroc.Centr.Bad. 
ETI 

E. Zych 

2 Antybiotyki na bazie nowych hemiaminali Wroc.Centr.Bad. 
ETI 

L. Ciunik 

3 Biodegradowalne polimery dla wytwarzania 
leków oraz zastosowań w chirurgii i protetyce 

Wroc.Centr.Bad. 
ETI 

P. Sobota 

4 Modulacja aktywności katalitycznej RNA. 
Rybozymy HDV jako potencjalny cel terapii 
przeciwwirusowej oraz użyteczne biosensory 

Wroc.Centr.Bad. 
ETI 

M. 
Jeżowska-
Bojczuk 

5 Obsługa naukowo- badawcza projektu połączona 
z wynajmem laboratorium wraz z niezbędnym 
sprzętem badawczym i obsługą 

Skotan S.A.  

 
nazwa usługi wykonanie badań archeologicznych w ramach inwestycji: Budowa 

nowej narożnej zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. Bolesława 
Krzywoustego / Gorlickiej we Wrocławiu – dobudowa do ul. 
Bolesława Krzywoustego 313 

Zamawiający Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Januszowicka 15 a, 53-135 Wrocław 
 
nazwa usługi ratownicze badania archeologiczne związane z realizacją budowy 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka z drogą 
krajową 94 – etap IV, zad. 5 i 1 

Zamawiający Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław 
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Nr 
umowy 

Opis Zleceniodawca 

3451/3
/WROM
IN/10 

Wykonanie usługi badawczej do umowy nr 
5/29/4.2D/Projekt Strategiczny/2010 Nr podetapu 
4.2.D.1. - Przystosowanie zaplecza laboratoryjnego 
do specyficznego zadania - 30% wartości etapu, 
pozostałą kwotę 70% wartości kosztów zapłacono 

Uniwersytet Warmińsko 
Mazurski w Olsztynie  

TEE-
419-
04/01/
11 

Analiza fizykochemiczna dwóch próbek DGA z 
odazotowania O. K. Grodzisk  TEE-419-04/01/11 

Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo 
S.A. w Warszawie oddział 
w Zielonej Górze  

I/WRO
MIN/20
10 

Opracowanie warstw informacyjnych „pierwszy 
poziom wodonośny – występowanie i 
hydrodynamika " na obszarze 2 arkuszy Mapy 
hydrogeologicznej  Polski 1:50 000  wraz z 
wykonaniem eksportów cyfrowych dla 
poszczególnych arkuszy i w układzie blokowym. 
Arkusze: 573 Bobrowice i 610 Krzystkowice . ETAP 
III Zgodnie z umową z dnia 17.05.2010 r. 

Państwowy Instytut 
Geologiczny - Państwowy 
Instytut Badawczy  

 
Pytanie nr 56. Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie SIWZ o aktualny wykaz 

firm wykonujących prace porządkowe – sprzątanie, obsługa szatni w budynkach UWr, 
oraz wykaz umów z firmami ochrony mienia, zawartych przez Uniwersytet Wrocławski 
– ze wskazaniem przedmiotu kontraktu. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 56: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Wykaz aktualnych Podwykonawców realizujących prace porządkowe na obiektach 
Uniwersytetu 
Lp ADRES FIRMA 

1. Joliot Curie 12-Biblioteka EFEKT ul. Stysia 44/1, 53-528 W-w 

2. Koszarowa 3 - b.20 - WNS ENERGOPIAST ul. Łowiecka 6/8, 50-22- W-w 

3. Koszarowa 3 - b.21 - WNS ENERGOPIAST ul. Łowiecka6/6, 50-22- W-w 

4. Koszarowa 3 - b.2/3 - WNS ENERGOPIAST ul. Łowiecka6/6, 50-22- W-w 

5. Koszarowa 3 - b.25 - WNS EFEKT ul. Stysia 44/1, 53-528 W-w 

6. 
Nankiera 2/3 - Studium Języków 
obcych 

DGP CLEAN PARTNER ul. N.M.Panny 5e, 59-220 
Legnica 

7. 
Joliot Curie 14 a - Wydz. 
Biotechn. 

DGP CLEAN PARTNER ul. N.M.Panny 5e, 59-220 
Legnica 

8. Kampus Grunwaldzki SPES CITY ul. Różana 7, 52-200 Wysoka 

9. Nankiera 4 - Wydz. Filologiczny ANKOMA ul. Leśna 26a, 51-523 W-w 

10. Szewska 36 - WNHiP ANKOMA ul. Leśna 26a, 51-523 W-w 
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11. 
Sienkiewicza 23-Ogród 
Botaniczny ANKOMA ul. Leśna 26a, 51-523 W-w 

12. Przybyszewskiego 63 - WNB ANKOMA ul. Leśna 26a, 51-523 W-w 

13. Przybyszewskiego/Przesmyckiego ANKOMA ul. Leśna 26a, 51-523 W-w 

14. 
Przesmyckiego 10- Obiekty 
Sport. 

SECURITY&CLEANING SYSTEM ul. Racławicka 
15/19, 53-149 W-w 

15. 
Koszarowa 3 - WNHiP + 
administracja EFEKT ul. Stysia 44/1, 53-528 W-w 

16. 
Cybulskiego, Borna-Wydz.Fizyki i 
Astr. ROBOT ul. Pomorska 42, 50-219 W-w 

17. Pocztowa 9 - Wydz. Filologiczny ROBOT ul. Pomorska 42, 50-219 W-w 

18. 

Uniwersytecka 22/26, Kuźnicza 
46, Więzienna 8/12, 
Uniwersytecka 7/10-Wydz. 
Prawa ROBOT ul. Pomorska 42, 50-219 W-w 

19. Szewska 48 - WNHiP ROBOT ul. Pomorska 42, 50-219 W-w 

20. Szewska 49 - WNHiP ROBOT ul. Pomorska 42, 50-219 W-w 

21. Szewska 50/51 - WNHiP ROBOT ul. Pomorska 42, 50-219 W-w 

22. Nankiera 15 - Wydz. Filologiczny 
OGRODY HESPERYD ul. Chrobrego 14, 68-100 
Żagań 

23. 
Uniwersytecki 9/13-Wydz. 
Filolog. 

USM Wrocław ul. Gen.H. Dąbrowskiego 34a/1u, 
50-457 W-w 

24. Kosiby 6/8-Wydz.Nauk o Ziemi IMPEL CLEANING ul. Ślężna 118, 53-111 W-w 

25. Świdnicka 10 - administracja 
I. GŁADKIEWICZ-GRZYB ul. Nowowiejska 77/2, 
50-340 W-w 

26. Kuźnicza 22-Wydz.Filolog. 
I. GŁADKIEWICZ-GRZYB ul. Nowowiejska 77/2, 
50-340 W-w 

27. 
Kopernika 11-Wydz. Fizyki i 
Astronomii 

St.WŁADYCZUK ul. Minkowskiego 3/8, 50-362 W-
w 

28. 
Joliot Curie 12 - Kampus 
Grunwaldzki RUBIS ul. Główna 6A 55-040 Kobierzyce 

29. 
Koszarowa 3 (tylko teren 
zewnętrzny) 

EUROCITY RECYKLING POLAND pl. Solny 14/3, 
50-062 W-w 

30. 
Szajnochy 7/9, św. Jadwigi 3/4-
Biblioteka ERA ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzów 

31. Skłodowskiej Curie 83/85-hotel 
SPECJAŁ ul. Jana Pawła II 80/5, 00-175 
Warszawa 

32. Dawida 1/3-WNHiP 
SPECJAŁ ul. Jana Pawła II 80/5, 00-175 
Warszawa 

33. Uniwersytecki 1 - gmach główny STABIL SERWIS ul. Swojczycka 38, 51-501 W-w 

34. Kręta 1/3 - administracja 
USM Wrocław ul. Gen.H. Dąbrowskiego 34a/1u, 
50-457 W-w 

35. Sienkiewicza 21 - WNB USM Wrocław ul. Gen.H. Dąbrowskiego 34a/1u, 
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50-457 W-w 

36. Nankiera 1a - administracja 
USM Wrocław ul. Gen.H. Dąbrowskiego 34a/1u, 
50-457 W-w 

37. 
Uniwersytecki 1 - Wydz. Nauk o 
Ziemi 

USM Wrocław ul. Gen.H. Dąbrowskiego 34a/1u, 
50-457 W-w 

38. 

Kuźnicza 34, Więzienna 18/19, 
Uniwersytecka 19 - 
administracja. 

USM Wrocław ul. Gen.H. Dąbrowskiego 34a/1u, 
50-457 W-w 

39. 
Tramwajowa 2 B - pusty 
budynek 

USM Wrocław ul. Gen.H. Dąbrowskiego 34a/1u, 
50-457 W-w 

40. Wojsławice - Ogród Botaniczny 
WISION GROUP ul. Bracka 3/13, 00-501 
Warszawa 

41. Kanonia 6/8 - WNB PHU ZAKS 2 ul. Cygana 4, 45-131 Opole 

42. Kuźnicza 35 - WNB PHU ZAKS 2 ul. Cygana 4, 45-131 Opole   

43. Kuźnicza 49/55 - administracja PUH ZAKS 2 ul. Cygana 4, 45-131 Opole 

44. Przybyszewskiego 63 - WNB PUH ZAKS 2 ul. Cygana 4, 45-131 Opole 

45. Sienkiewicza 21, 5 - WNB PUH ZAKS 2 ul. Cygana 4, 45-131 Opole 
 
Wykaz firm ochrony mienia  

Lp. Nazwa i adres firmy Obszar Uczelni objęty ochroną 

1. 

SILEZJAN SYSTEM SECURITY 
Biuro Ochrony Mienia Sp.z 
o.o, ul. Buforowa 2, 52-131 
Wrocław 

budynek Ogrodu Botanicznego UWr  Przy ul. 
Świętokrzyskiej 19, ul. Sienkiewicza 23 oraz 
budynek w Wojsławicach  

2. 
Solid Group Sp. z o.o.                
02-676 Warszawa,                    
ul. Postępu 17 

budynek UWr przy  ul. Koszarowej 3/21 

3. 
Solid Group Sp. z o.o.                
02-676 Warszawa,                        
ul. Postępu 17 

budynek UWr przy  ul. Koszarowej 3/20 

4. 
Solid Group Sp. z o.o.                
02-676 Warszawa,      
ul. Postępu 17 

budynek UWr  Przy ul. Kś. Witolda 47 

5. 
Konsorcjum firm: DGP 
Security Partner Sp.z o.o. - 
Lider; Dersław Sp. Z o.o.  

teren Biblioteki Uniwersytetu przy ul. Szajnochy 
7/9 

6. 
"OCHRONA Juwentus" Sp. 
Zo.o. 02-826 Warszawa, ul. 
Poloneza 91 

budynki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii: 
ul. Uniwersytecka 22-26 (bud.A), ul. Kuźnicza 
46 (bud. B), ul. Więzienna 8-12 (bud.C), budynek 
Instytutu Historii ul. Szewska 49 

7. 

SILEZJAN SYSTEM SECURITY 
Biuro Ochrony Mienia Sp.z 
o.o, ul. Buforowa 2, 52-131 
Wrocław 

ul. Kuźniczej 34,            I piętro (oficyna) 
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8. 

SILEZJAN SYSTEM SECURITY 
Biuro Ochrony Mienia Sp.z 
o.o, ul. Buforowa 2, 52-131 
Wrocław 

budynek Biblioteki Uniwersyteckiej  "Na Piasku" przy 
ul. Św. Jadwigi 3/4 

9. 
VISION GROUP Sp. z o.o. 
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 
00-695 Warszawa 

teren kampusu przy ul. Koszarowej 3 

10. 
"ZECO Systemy Ochrony 
Mienia" Sp. Z o.o. ul. 
Krakowska 19-23, Wrocław 

budynek: Budynek Główny przy pl. 
Uniwersyteckim 1, Biblioteka Wydziału Nauk 
Społecznych przy ul. Koszarowej 3/25, Instytut 
Archeologii przy ul. Koszarowej 3/28, Wydział 
Filologiczny przy ul. Pocztowej 9, Archiwum 
Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 
50/51, Biuro Karier przy ul. Kuźniczej 49/55 

11. 
Solid Group Sp. z o.o. Sp. K.      
02-676 Warszawa,                        
ul. Postępu 17 

budynek: przy ul. Dawida 3, pl. Solnym 12, ul. 
Świdnickiej 10 

12. 
Solid Group Sp. z o.o. Sp. K.                
02-676 Warszawa,                        
ul. Postępu 17 

budynek: Instytut Astronomiczny przy ul. 
Kopernika 11 

13. 
Solid Group Sp. z o.o. Sp. K.                
02-676 Warszawa,                        
ul. Postępu 17 

budynek: przy ul. Garbary 11, Szajnochy 10 

14. 
MAROLD 2 Sp. Z o.o. ul. 
Pańska 98 lok. 60, 00-837 
Warszawa 

obiekt i teren: przy ul. Świątnickiej 30 

15. 
Solid Group Sp. z o.o. Sp. K.                
02-676 Warszawa,                        
ul. Postępu 17 

Dom Studencki  "Pancernik" przy ul. Tramwajowej 
2b 

16. 
Solid Group Sp. z o.o. Sp. K.                
02-676 Warszawa,       
ul. Postępu 17 

Budynek wydziału Filologicznego przy pl.Nankiera 
15 

17. 

Konsorcjum firm - Lider Firma 
Ochrony, Szkolenia, 
Asekuracji FOSA Spółka z o.o 
Chorzów, ul. Katowicka 115C 

Centrum Informacji i Monitoringu " Kampus 
Grunwaldzki" przy ul. Joliot- Curie 14a, budynek 
Biblioteki przy ul. Joliot Curie 12, Kwestura przy pl. 
Uniwersyteckim 1, Parking przy ul. Kotlarskiej. 

18. 
EKOTRADE Sp. z o.o.                           
ul. Melomanów 4                          
00-712 Warszawa 

Arboretum w Wojsławicach, Ogród Botaniczny 
we Wrocławiu 

19. 

SILEZJAN SYSTEM SECURITY 
Biuro Ochrony Mienia Sp.z 
o.o, ul. Buforowa 2, 52-131 
Wrocław 

Kasy i aleje w Ogrodzie Botanicznym i 
Arboretum w Wojsławicach 

 
Pytanie nr 57. Prosimy o informację o: 

a) mieniu przechowywanym, kontrolowanym i chronionym przez Zamawiającego – w 
tym zakres czynności wykonywanych przez obsługę szatni; 

b) prowadzonych parkingach strzeżonych oraz parkingach niestrzeżonych; 
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c) posiadaniu przez uczelnię pojazdów nie podlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych; 

d) liczbie studentów (z podziałem na rodzaje trybów nauczania); 
e) długości dróg i chodników administrowanych przez Uniwersytet Wrocławski; 
f) zastosowanych własnych środkach ochrony oraz dozoru mienia; 

 
Odpowiedź na pytanie nr 57: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 

a) Zamawiający nie jest w stanie podać informacji o wszelkim mieniu 
przechowywanym, natomiast najczęstszym przypadkiem jest przechowywanie 
rzeczy osobistych pozostawionych w szatniach, przechowywanie własności osób 
trzecich jako części ekspozycji muzealnej, przechowywanie depozytów 
w obiektach sportowych na czas korzystania z nich, zbieranie i czasowe 
przechowywanie wpłat gotówkowych na inne cele np. wyjazdy i wiele innych. 

b) Zamawiający co do zasady nie prowadzi parkingów strzeżonych lub 
niestrzeżonych w celach komercyjnych. Istnieje jeden parking dozorowany dla 
pracowników, gości uniwersytetu 

c) Zamawiający posiada kilka pojazdów tego rodzaju tj. melexy, samojezdne 
maszyny ogrodowe itp. 

d) Informacja znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia pkt. I.3 
e) Ok. 66 600 m2. Uczelnia nie ma zinwentaryzowanych dróg i chodników. Wielkość 

przyjęta wynika z zawartych umów dot. sprzątania budynków oraz posesji na 
zewnątrz. 

f) Informacja w pkt I.12 
 
Pytanie nr 58. Zamawiający wszystkie wyżej wnioskowane dane udostępniał w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu przetargowym o nr 
BZP.2421.25.2013.BO, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o podanie (na potrzeby 
dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego) analogicznie danych aktualnych, w 
szczególności uwzględniając zmiany w programie ubezpieczeniowym na okres 2016-
2019 względem programu za okres 2013-2016. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 58: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
W odpowiedzi na pytania Wykonawcy Zamawiający przygotował odpowiedzi w zakresie 
w jakim posiada możliwość przedstawienia danych. 
 
Pytanie nr 59. W odniesieniu do pkt. III.3.7. ust. 4)  zwracamy się z wnioskiem o 

wprowadzenie do klauzuli postanowienia, iż odnowienie sumy gwarancyjnej / limitów 
odpowiedzialności na warunkach opisanych w klauzuli może mieć miejsce 
jednokrotnie w każdym rocznym okresie polisowym.  
Jednocześnie prosimy o zaznaczenie, iż postanowienie takie ma zastosowanie 
analogiczne w przypadku akceptacji przez Wykonawcę warunku fakultatywnego ozn. 
KD8 podniesienie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 

 
Odpowiedź na pytanie 59: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7. pkt 4) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
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Pytanie nr 60. W odniesieniu do pkt. III.3.7. ust. 6) wnosimy o przeniesienie 
klauzuli do warunków fakultatywnych. 

 
Odpowiedź na pytanie 60: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7. pkt 6) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 61. W odniesieniu do pkt. III.3.6. ust. 45) zwracamy się z wnioskiem o 

wprowadzenie do zapisów dotyczących odpowiedzialności z tytułu czystych strat 
finansowych wyłączenia odpowiedzialności wynikającej z umów rozszerzających 
odpowiedzialność cywilną Zamawiającego w stosunku zakresu wynikającego z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
Odpowiedź na pytanie 61: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 62. W odniesieniu do pkt. III.3.6. ust. 45) wnioskujemy o wyłączenie w 

zakresie czystych strat finansowych odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych 
przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez ubezpieczonego lub też 
usługi wykonane przez Ubezpieczonego. 

 
Odpowiedź na pytanie 62: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 63. W odniesieniu do pkt. III.3.6. ust. 45) prosimy o potwierdzenie w 

odniesieniu do czystych strat finansowych braku odpowiedzialności w odniesieniu do 
szkód powstałych w wyniku niedotrzymania terminów, wstępnych kosztorysów oraz 
kosztorysów. 

 
Odpowiedź na pytanie 63: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 64. W odniesieniu do pkt. III.3.6. ust. 45) wnioskujemy o potwierdzenie 

wyłączenia w zakresie czystych strat finansowych odpowiedzialności z tytułu szkód 
spowodowanych działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, 
ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, lub podobnymi transakcjami z tytułu 
wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i 
sprzeniewierzenia. 

 
Odpowiedź na pytanie 64: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
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Pytanie nr 65. W odniesieniu do pkt. III.3.6. ust. 45) prosimy o potwierdzenie w 
odniesieniu do czystych strat finansowych braku odpowiedzialności w odniesieniu do 
szkód powstałych w wyniku niedotrzymania terminów, wstępnych kosztorysów oraz 
kosztorysów. 

 
Odpowiedź na pytanie 65: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 66. W odniesieniu do pkt. III.3.6. ust. 45) prosimy o potwierdzenie w 

odniesieniu do czystych strat finansowych braku odpowiedzialności w odniesieniu do 
szkód związanych ze stosunkiem pracy 

 
Odpowiedź na pytanie 66: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6. pkt 45) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
ZESTAW PYTAŃ 9 Z DNIA 12.08.2016 
 
Pytanie nr 1. W odniesieniu do punktu I.1. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy 

o: 
- doprecyzowanie że „wykonywanie kontraktów (umów zawieranych z innymi 
podmiotami)” dotyczy działalności opisanej w tym punkcie. 
- wyjaśnienie jakie czynności inwestora zastępczego podejmuje Zamawiający i jakich 
inwestycji realizowanych w okresie najbliższych 3 latach będą one dotyczyły. 

 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający wyjaśnia, że wykonywanie umów zawieranych z innymi podmiotami dotyczy 
działalności wykonywanych przez UWr i opisach w SIWZ. Zamawiający w okresie 
ostatnich 3 lata nie wykonywał czynności inwestora zastępczego. 
 
Pytanie nr 2. W odniesieniu do punktu I.2. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy 

o informację czy w okresie najbliższych 3 latach planowa jest włączenie do ochrony 
nowego mienia, nowych lokalizacji o wartości powyżej 1 mln zł. Jeśli tak to prosimy o 
podanie bardziej szczegółowych informacji o rodzaju mienia, wartości i lokalizacji. 

 
Odpowiedź na pytanie 2: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający nie ma planów włączania nowych lokalizacji na chwilę obecną, wzrost 
wartości mienia będzie przekraczał 1 mln PLN co wynika z naturalnych fluktuacji wartości 
majątku (głównie wyposażenia) u Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 3. W odniesieniu do punktu I.8. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy 

o przesłanie informacji o szkodowość 2 ostatnie strony załącznika nr 13 do SIWZ w 
bardziej czytelnej formie lub/i w pliku Excel. 

 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
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Zamawiający w załączeniu do informacji nr 2 przekazuje edytowalną wersję 2 ostatnich 
stron załącznika nr 13. 
 
Pytanie nr 4. W odniesieniu do punktu I.15. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy wskazanie w jaki sposób jest ustala wartość zbiorów muzealnych określona w 
spisach inwetaryzacyjnych? 

 
Odpowiedź na pytanie 4: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Wartość zbiorów jest określana zgodnie z opisem I.15 w momencie wypożyczenia 
zbiorów. Do ubezpieczenia w SIWZ podawana jest wartość księgowa/ spisu 
inwentarzowego określona w analogiczny sposób, podawana zbiorczo przez 
odpowiedzialną jednostkę. 
 
Pytanie nr 5. W odniesieniu do punktu II.2. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 
 zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz 
klauzulami (OWU) wraz Z Warunkami Szczególnymi lub Warunki Ubezpieczenia wraz 
Klauzulami (WU) Wykonawcy. Jeżeli OWU lub WU wskazują przesłanki wyłączające 
lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, 
chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

 
Odpowiedź na pytanie 5: 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie 
II.2 Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 6. W odniesieniu do punktu II.5. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o dopisanie „z zastrzeżeniem rozliczeń wynikających z art. 816 kc” 
 
Odpowiedź na pytanie 6: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 7. W odniesieniu do punktu II.9. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wykreślenie punktu w całości.  
 
Odpowiedź na pytanie 7: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie II.9 Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 8. W odniesieniu do punktu II.11. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wykreślenie w  całości.  
 
Odpowiedź na pytanie 8: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Ubezpieczenie mienia 
 
Pytanie nr 9. W odniesieniu do punktu III.1.1.1. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ): 
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 - dla wszystkich ryzyk opisanych w przedmiotowym punkcie prosimy o potwierdzenie że 
ochroną objęte są zdarzenia o charakterze nagłym, niespodziewanym, niezależnym od 
woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 
- dla ryzyka powodzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 5.000.000,00 zł 
na jeden i wszystkie zdarzenia dla całego definiowanego zakresu. 
- w odniesieniu do ryzyka działania mrozu, nadmiernego ciśnienia, nadmiernego 
nagrzania powodujące szkody w rurach, przewodach i urządzeniach wod-kan, 
klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ciągach technologicznych oraz innym mieniu 
objętym ochroną. prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęte są zdarzenia o charakterze 
nagłym, niespodziewanym, niezależnym od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł na jedno i 
wszystkie ryzyka lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 
- dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie zapisu że Ubezpieczony ma 
obowiązek zawiadomienia o tym fakcie policji. 
- dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 20.000,00 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
- dla ryzyka katastrofy budowlane proszę o ograniczenie  limitu odpowiedzialności do 
40.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
- dla ryzyka przepięć i szkód elektrycznych proszę o ograniczenie  limitu 
odpowiedzialności do 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, 
- dla ryzyka awarii sprzętu, maszyn, maszyn, urządzeń  i aparatów  proszę o 
ograniczenie  limitu odpowiedzialności do 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia, 
- dla aktów terrorystycznych prosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek skażenia 
radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego. 
- dla szkód na skutek zanieczyszczenia mienie lub skażenie prosimy o wprowadzenie 
limitu w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie lub innego 
akceptowalnego przez Zamawiającego.  
- prosimy o wyłączenie z ochrony „Przerwy, zakłócenia lub ograniczenia w dostawie 
mediów – szkody rzeczowe w mieniu wykorzystującym do prawidłowego funkcjonowania 
media inne niż prąd” 
- dla ryzka katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie do definicji katastrofy 
budowlanej następujących zapisów (lub przynajmniej wybranych akceptowalnych 
wyłączeń z poniższej listy): 
      „Ubezpieczyciel  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 
• nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ 
nadzoru budowlanego, 
• użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 
• nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym 
potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, 
• w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało 
zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych 
dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, 
• wyłączonych z eksploatacji, 
• w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu 
znajdującym się w tych obiektach.” 
- dla ryzyka „Popsucie mienia, środków obrotowych itp. na skutek awarii, 
nieprawidłowego działania urządzeń utrzymujących pożądane warunki temperatury, 
wilgotności, atmosfery itp. również w wyniku przerwy w dostawie energii i innych 
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mediów” prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenie lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź na pytanie 9: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1 Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 10. W odniesieniu do punktu III.1.1.2. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

dla obiektów nieużytkowanych prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do zakresu 
FLEXA 

 
Odpowiedź na pytanie 10: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.2 Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2 
 
Pytanie nr 11. W odniesieniu do punktu III.1.1.5. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o potwierdzenie, że objęte ochroną mają być koszty wymienione w 
podpunktach c)-j) powstałe w następstwie zdarzenia losowego objętego zakresem 
ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie 11: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.5 Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 12. W odniesieniu do punktu III.1.1.8. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie 12: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 13. W odniesieniu do punktu III.1.1.11. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie 13: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.11 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 14. W odniesieniu do punktu III.1.2. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wprowadzenie obowiązku zgłoszenia nowych miejsc ubezpieczenia wraz z 
określeniem sum ubezpieczenia oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych i 
przeciwkradzieżowych w ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia oraz pod warunkiem.  
Prosimy też o wprowadzenie zapisu że zasada automatyzmu nie ma zastosowania w 
przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła 
powódź, zalanie począwszy od 1997 r.), w przypadku których Wykonawca będzie 
mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny 
ryzyka. 
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Odpowiedź na pytanie 14: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 15. W odniesieniu do punktu III.1.3.1. a) OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o potwierdzenie że zastosowanie ma limit odpowiedzialności określony w 
punktu III.1.4. j) OPZ. 

 
Odpowiedź na pytanie 15: 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie 
III.1.3.1. a) Opisu przedmiotu zamówienia 
 
Pytanie nr 16. W odniesieniu do punktu III.1.3.1. b) OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o informację: 
- o drogach podlegających ubezpieczeniu (długość, rodzaj , wartość)? 
- potwierdzenie że ochrona mają być objęte jedynie pojazdy niepodlegające 
rejestracji, 
- o wolnostojących  kioskach, kontenerach, namiotach, straganach, szklarniach, 
namiotach foliowych, inspektach (ilość, lokalizacja, suma ubezpieczenia, wartość 
mienia przechowywana w tych obiektach).? 

 
Odpowiedź na pytanie 16: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.3.1. b) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
W odniesieniu do dróg Zamawiający nie posiada dokładnej wiedzy, jako odniesienie 
wskazuje powierzchnię, na którą zlecił utrzymanie czystości to ok. 66 tys m2 dróg i 
chodników. W punkcie tym nie ma mowy o pojazdach, jest mowa o podjazdach. 
Zamawiający wymienił dla przykładu rodzaje mienia, natomiast są ubezpieczone w 
ramach sumy ubezpieczenia w wykazach KŚT.  
 
Pytanie nr 17. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 
1) Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do 

SIWZ – prosimy o obniżenie limitu do 20.000.000 zł  oraz do danie zapisu w 
ostatnim zdaniu jednak nie później niż do 30.03.2017r. 

 
Odpowiedź na pytanie 17: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 1) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 18. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 
2) Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o obniżenie limitu do 20.000.000 zł  

oraz wprowadzenie zapisu dotyczącego rozliczenia klauzuli w terminie do 30 dni 
od zakończenia każdego rocznego okresu polisowego. 

Jednocześnie bardzo proszę o informację na temat aktualnie realizowanych inwestycji 
oraz o planowanych do realizacji w okresie najbliższych 3 lat. 
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Odpowiedź na pytanie 18: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 2) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Nie ma żadnych planowanych inwestycji większych rozmiarów, wysokość limitu dla 
klauzuli automatycznego pokrycia opiera się na wiedzy na temat normalnych możliwych 
wzrostów wartości mienia na skutek wielu drobnych inwestycji, zakupów wyposażenia itp. 
 
Pytanie nr 19. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 3) Klauzula reprezentantów – prosimy o 
dopisanie słowa „do” (…) do osób będących Rektorem, Prorektorem, Kanclerz 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prosimy o oddanie do katalogu reprezentantów 
Dziekanów poszczególnych wydziałów UWr. 

 
Odpowiedź na pytanie 19: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 3) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 20. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 
6) Klauzula szkód powstałych w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych – 
prosimy  o : 
- ograniczenie ochrony na warunkach niniejszej klauzuli do prac niewymagających 
pozwolenia na budowę  
- ograniczenie limitu odpowiedzialności do wysokości  200.000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innej wartości akceptowalnej przez 
Zamawiającego 
Jednocześnie prosimy o informację na temat planowanych w okresie najbliższych 3 lat 
pracach remontowych i modernizacyjnych 

 
Odpowiedź na pytanie 20: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 6) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający nie posiada długofalowych planów remontowych, decyzje w tym zakresie 
podejmowane są w zależności od dostępności środków w ramach budżetu każdej z 
jednostek ze względu na okres urlopowy i czas, nie ma możliwości przygotowania 
zestawienia planów remontowych. 
 
Pytanie nr 21. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 
8) Klauzula kosztów dla budynków zabytkowych – prosimy o potwierdzenie, że 
wskazany limit jest wspólny z limitem określonym w punkcie III.1.1.5. OPZ (Załącznik 
nr 1 do SIWZ). 
 

Odpowiedź na pytanie 21: 
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Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 8) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
W sytuacji, gdy koszty dodatkowe objęte klauzulą 8 podlegać będą również pod definicję 
zapisu III.1.1.5. OPZ , zastosowanie mieć będzie tylko jeden limit o wyższej wysokości. 
 
Pytanie nr 22. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 
9) Klauzula zastąpienia dla mienia (nieruchomości i ruchomości) – prosimy o 
potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie w przypadku szkody całkowitej. 

 
Odpowiedź na pytanie 22: 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie 
III.1.7. pkt 9) Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 23. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 
10) Klauzula VAT – prosimy o potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie dla mienia 
zgłoszonego do ubezpieczenia wg wartość wraz z podatkiem VAT. 

 
Odpowiedź na pytanie 23: 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie 
III.1.7. pkt 10) Opisu przedmiotu zamówienia 
 
Pytanie nr 24. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 
12) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o: 
-  potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie jedynie do mienia przy ubezpieczeniu 
w systemie sum stałych 
-  wyłączenie z przedmiotów z zerową sumą ubezpieczenia oraz mienia poza 
ewidencją, 
-  ograniczenie limitu do 5.000.000 zł dla przezornej sumy ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie 24: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 12) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 25. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 
19) Klauzula składowania – prosimy o w jakich lokalizacjach i jakie i o jakiej wartości  
minie składowane jest poniżej poziomu gruntu. 

 
Odpowiedź na pytanie 25: 
Zamawiający udziela następujących informacji 
Zmawiający nie ma możliwości zweryfikowania wszystkich lokalizacji pod tym kątem, 
stąd ustanowił limit odpowiedzialności na to ryzyko. 
 
Pytanie nr 26. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 
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20) Klauzula zalania mienia w wyniku nieszczelności  – prosimy o ograniczenie limitu 
do 100.000,00 zł. 

 
Odpowiedź na pytanie 26: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 27. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 22) Klauzula likwidacji szkód drobnych – prosimy 
o obniżenie limitu szacunkowej wartości  do 5.000 zł. 

 
Odpowiedź na pytanie 27: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 22) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 28. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 23) Klauzula oględzin – prosimy o wydłużenie 
terminu na dokonanie oględzin do 3 dni roboczych po dniu, w którym nastąpiło 
zawiadomienie o szkodzie. 

 
Odpowiedź na pytanie 28: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 23) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
 
Pytanie nr 29. W odniesieniu do punktu III.1.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 23) Klauzula likwidatora szkód – prosimy o 
wprowadzenie zapisu, że klauzula ma zastosowanie do szkód o szacowanej wartości 
powyżej 100.000 zł. 

 
Odpowiedź na pytanie 29: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.1.7. pkt 26) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 30. W odniesieniu do punktu III.1.8. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – fakultatywne KD1 – prosimy o ograniczenie limitu do 
10.000.000,00 zł oraz wyłączenie punktu c). 

 
Odpowiedź na pytanie 30: 
Zamawiający udziela następujących informacji 
Zamawiający informuje że do klauzuli zastosowanie ma już niższy limit. 
 
 
Pytanie nr 31. W odniesieniu do punktu III.1.8. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – fakultatywne KD3 – prosimy o ograniczenie limitu do 
10.000.000,00 zł. 

 
Odpowiedź na pytanie 31: 
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Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Jest to klauzula fakultatywna, Wykonawca jeżeli nie godzi się na jej postanowienia może 
nie włączać jej do oferty. 
 
 
Pytanie nr 32. W odniesieniu do punktu III.1.8. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – fakultatywne KD4 – prosimy o ograniczenie wysokości 
funduszu do 10.000,00 zł. 

 
Odpowiedź na pytanie 32: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Jest to klauzula fakultatywna, Wykonawca jeżeli nie godzi się na jej postanowienia może 
nie włączać jej do oferty. 
 
Pytanie nr 33. W przypadku, gdy do ubezpieczenia mienia od ognia i innych 

żywiołów  włączono sprzęt elektroniczny (starszy niż 5 lat) prosimy o włączenie 
poniższych klauzul: 
 

1) Klauzula Lampy elektronowe  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, ustala się iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za uszkodzenie 
lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:  
- przy szkodach będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia 
szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1  
albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. 
b). 
 
Tabela nr 1 
a) Oznaczenie lamp  

(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. 

b)  

Zmniejszenie odszkodowania 

a) Oznaczenie lamp  

(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. 

b)  

po okresie 
użytkowania 

miesięczny 
współczynnik 

• Lampy rentgenowskie (poza medycyną) 
• Lampy laserowe (poza medycyną) 

 
6 miesięcy 

 
5,5 % 

• Lampy rentgenowskie-anodowe  - w 
szpitalach, oddziałach radiologicznych,  

• Lampy laserowe (w medycynie), 
• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w 

zapisie FOTO- (poza medycyną) 
• Lampy analizujące (poza medycyną) 
• Tyratrony (w medycynie) 

 
 
 
 
12 miesięcy 
 

 
 
 
 
3,0 % 
 

• Lampy kineskopowe (poza medycyną) 
• Lampy wysokiej częstotliwości (poza 

medycyną) 

 
18 miesięcy 

 
2,5 % 
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• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach 
rentgenologicznych (w medycynie ) 

• Inne lampy projektowe (w medycynie) 
• Lampy pamięciowe (poza medycyną) 
• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 

 
 
24 miesiące 

 
 
2,0 % 

• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w 
medycynie) 

• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz 
(w medycynie) 

• Lampy analizujące / Kineskopy (w 
medycynie) 

• Lampy akceleratora liniowego (w 
medycynie) 

 
 
 
24 miesiące 

 
 
 
1,5 % 

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje 
okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. 
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp 
płaskich  w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę 
procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem: 
                                                       P       x        100 
                                                         PG  x  X  x  Y 
gdzie: 
P     =  liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem 
odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed 
wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia 
oparte są warunki gwarancji producenta. 
PG =   standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę 
włączeń, godzin i m-cy eksploatacji, 
X  =    współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez  producenta 
dla lamp danego rodzaju: 
 a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta  
 współczynnik 1; 
 b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie  
      więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji               współczynnik 
0,75; 
 c) lampy nie posiadające gwarancji producenta                        
współczynnik 0,30: 
Y  =    współczynnik likwidacyjny 
a)  lampy rentgenowskie                         współczynnik    2 
b)   lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie            współczynnik    3. 
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują 
indywidualne warunki udzielonej gwarancji. 
 
2) Klauzula Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących  

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników 
do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres 
ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w nośnikach obrazu (np. bębnach 
selenowych) w urządzeniach fotokopiujących. 
W razie szkody powstałej wskutek pożaru lub kradzieży z włamaniem odszkodowanie 
będzie wypłacone na podstawie wartości nowego zamiennika. 
Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń objętych ochroną będzie 
obniżone proporcjonalnie do liczby kopii już wykonanych na dzień powstania szkody (wg 
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stanu zużycia), jako stosunek liczby kopii wykonanych do normy technicznej (liczby 
kopii) przewidzianej przez producenta danego sprzętu. 
 
3) Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego 

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników 
do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za 
szkodę w urządzeniu do rezonansu magnetycznego pod warunkiem, że: 
1. Istnieje ważna umowa z podmiotem zewnętrznym o konserwację tych urządzeń. 
2. Stosowane czynniki chłodzące takie, jak hel, azot lub podobne będą uznane za 

materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu. 
3. Koszt związany z rozgrzaniem i schłodzeniem kriostatu będzie podlegać 

odszkodowaniu wyłącznie pod warunkiem, że jest bezpośrednią konsekwencją szkody 
w urządzeniu objętej ochroną ubezpieczeniową. Utworzenie się lodu nie będzie 
uważane za uszkodzenie. 

4. Koszt wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez wytwórcę 
będzie objęty ochroną, jeżeli takie oprogramowanie zostanie utracone jako 
bezpośrednia konsekwencja całkowitej szkody w urządzeniu, podlegającej 
odszkodowaniu zgodnie z OWU oraz jeżeli koszt oprogramowania był ujęty w sumie 
ubezpieczenia dla urządzenia. 

 
Odpowiedź na pytanie 33: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 34. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do 

ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego 
przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie 
posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny i terminu 
jej usunięcia. 

 
Odpowiedź na pytanie 34: 
Zamawiający udziela następujących informacji 
Według wiedzy Zamawiającego wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 
pozwolenie na użytkowanie. 
 
Pytanie nr 35. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do 

ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z 
przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w 
przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego 
warunku wraz z określeniem przyczyny i terminu ich usunięcia. 

 
Odpowiedź na pytanie 35: 
Zamawiający udziela następujących informacji 
Według wiedzy Zamawiającego wszystkie budynki podlegają regularnym przeglądom 
zgodnie z prawem, Zamawiający dochowuje staranności w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 36. Prosimy o informację czy sporządzone protokoły pokontrolne z 

okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie 
zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym 
charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji oraz terminu 
wykonania zastrzeżeń. 
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Odpowiedź na pytanie 36: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
W imieniu zamawiającego przeglądy budynków oraz wykonywanie ewentualnych zaleceń 
pokontrolnych jest realizowane przez odpowiednie jednostki organizacyjne. Zadaniem 
tych jednostek jest niezwłoczne reagowanie i wykonywanie zaleceń pokontrolnych. 
Zamawiający nie ma aktualnie wiedzy, aby jakiekolwiek obiekty posiadały zalecenia, 
które nie zostały skierowane do realizacji. 
 
Pytanie nr 37. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w 

miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają 
aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 
lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem 
przyczyny i terminu dostosowania zabezpieczeń do przepisów prawa. 

 
Odpowiedź na pytanie 37: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający wedle swojej wiedzy informuje, że odpowiednie jednostki organizacyjne 
zobligowane są do utrzymywania bezpieczeństwa pożarowego obiektów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, brak jest wiedzy, aby istniały odstępstwa od tej zasady. 
 
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
 
Pytanie nr 38. W odniesieniu do punktu III.2.1.1. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ): 
 - dla wszystkich ryzyk opisanych w przedmiotowym punkcie prosimy o potwierdzenie, że 
ochroną objęte są zdarzenia o charakterze nagłym, niespodziewanym, niezależnym od 
woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 
- dla ryzyka powodzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1.000.000,00 zł 
na jeden i wszystkie zdarzenia dla całego definiowanego zakresu. 
- w odniesieniu do ryzyka działania mrozu, nadmiernego ciśnienia, nadmiernego 
nagrzania powodujące szkody w rurach, przewodach i urządzeniach wod.-kan., 
klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ciągach technologicznych oraz innym mieniu 
objętym ochroną. prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęte są zdarzenia o charakterze 
nagłym, niespodziewanym, niezależnym od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł na jedno i 
wszystkie ryzyka lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 
- dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie zapisu że Ubezpieczony ma 
obowiązek zawiadomienia o tym fakcie policji. 
- dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 20.000,00 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
- dla ryzyka katastrofy budowlane proszę o ograniczenie  limitu odpowiedzialności do 
2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
- dla aktów terrorystycznych prosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek skażenia 
radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego. 
- dla ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie do definicji katastrofy 
budowlanej następujących zapisów (lub przynajmniej wybranych akceptowalnych 
wyłączeń z poniższej listy): 
      „Ubezpieczyciel  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 
• nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ 
nadzoru budowlanego, 
• użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 
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• nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym 
potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, 
• w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało 
zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych 
dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, 
• wyłączonych z eksploatacji, 
• w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu 
znajdującym się w tych obiektach.” 
 
Odpowiedź na pytanie 38: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.1 Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 39. W odniesieniu do punktu III.2.1.2. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o potwierdzenie, że objęte ochroną mają być koszty wymienione w 
podpunktach c)-f) powstałe w następstwie zdarzenia losowego objętego zakresem 
ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie 39: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.2 Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
W podpunktach c)-f) chodzi o koszty powstałe w następstwie zdarzenia losowego 
objętego zakresem ubezpieczenia 
 
Pytanie nr 40. W odniesieniu do punktu III.2.1.3. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o określenie  okresu odszkodowawczego dla zwiększonych kosztów 
działalności. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie franszyzy dla zwiększonych 
kosztów działalności w wysokości: 
- dla kosztów proporcjonalnych (franszyza czasowa): 2 dni robocze 
-  dla kosztów nieproporcjonalnych: 10% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 zł 

 
Odpowiedź na pytanie 40: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.1.3 oraz III.2.5.A 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 41.  W odniesieniu do punktu III.2.1.5. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o dodanie zastrzeżenia w pierwszym zdaniu „o ile zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe nie są zalecane przez producenta”. 

 
Odpowiedź na pytanie 41: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający stara się stosować i stosuje zabezpieczenia przepięciowe, jednak ochrona 
ubezpieczeniowa nie może być ograniczona w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 42. W odniesieniu do punktu III.2.5. Miejsce Ubezpieczenia OPZ 

(Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o wprowadzenie obowiązku zgłoszenia nowych 
miejsc ubezpieczenia wraz z określeniem sum ubezpieczenia oraz zabezpieczeń 
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przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia 
oraz pod warunkiem.  
Prosimy też o wprowadzenie zapisu że zasada automatyzmu nie ma zastosowania w 
przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła 
powódź, zalanie począwszy od 1997 r.), w przypadku których Wykonawca będzie 
mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny 
ryzyka. 
 

Odpowiedź na pytanie 42: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 

 
Pytanie nr 43. W odniesieniu do punktu III.2.5. Franszyzy(…) OPZ (Załącznik nr 1 

do SIWZ) dla sprzętu o wartości jednostkowej 1.000.000, 00 zł i więcej prosimy o 
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 3.000 zł. 

 
Odpowiedź na pytanie 43: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.5.A Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 44. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 1) Klauzula automatycznego pokrycia majątku 
nabytego po zebraniu danych do SIWZ – prosimy o obniżenie limitu do 5.000.000 zł  
oraz dodanie zapisu w ostatnim zdaniu jednak nie później niż do 30.03.2017r. 

 
Odpowiedź na pytanie 44: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6. pkt 1) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 45. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 2) Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o 
obniżenie limitu do 5.000.000 zł  oraz wprowadzenie zapisu dotyczącego rozliczenia 
klauzuli w terminie do 30 dni od zakończenia każdego rocznego okresu polisowego. 

 
Odpowiedź na pytanie 45: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6 pkt 2) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 46. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 3) Klauzula reprezentantów – prosimy o 
dopisanie słowa „do” (…) do osób będących Rektorem, Prorektorem, Kanclerzem 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prosimy o dodanie do katalogu reprezentantów 
Dziekanów poszczególnych wydziałów UWr. 

 
Odpowiedź na pytanie 46: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6 pkt 3) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
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Pytanie nr 47. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 
Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 6) Klauzula szkód powstałych w wyniku prac 
remontowych i modernizacyjnych – prosimy  o : 
- ograniczenie ochrony na warunkach niniejszej klauzuli do prac niewymagających 
pozwolenia na budowę  
- ograniczenie limitu odpowiedzialności do wysokości  200.000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innej wartości akceptowalnej przez 
Zamawiającego. 

 
Odpowiedź na pytanie 47: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6 pkt 6) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 48. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 8) Klauzula zastąpienia dla mienia 
(nieruchomości i ruchomości) – prosimy o potwierdzenie, że klauzula ma 
zastosowanie w przypadku szkody całkowitej. 

 
Odpowiedź na pytanie 48: 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie 
III.2.6. pkt 8) Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 49. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 10) Klauzula VAT – prosimy o potwierdzenie, że 
klauzula ma zastosowanie dla mienia zgłoszonego do ubezpieczenia wg wartość wraz 
z podatkiem VAT. 

 
Odpowiedź na pytanie 49: 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie 
III.2.6. pkt 10) Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 50. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 12) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – 
prosimy o: 
-  potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie jedynie do mienia przy ubezpieczeniu 
w systemie sum stałych, 
-  wyłączenie z przedmiotów z zerową sumą ubezpieczenia oraz mienia poza 
ewidencją, 

 
Odpowiedź na pytanie 50: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6 pkt 12) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 51. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 19) Klauzula składowania – prosimy o informację 
w jakich lokalizacjach, i jakie, i o jakiej wartości  mienie składowane jest poniżej 
poziomu gruntu. 

 
Odpowiedź na pytanie 51: 
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Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zmawiający nie ma możliwości zweryfikowania wszystkich lokalizacji pod tym kątem, 
stąd ustanowił limit odpowiedzialności na to ryzyko. 
 
Pytanie nr 52. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 19) Klauzula zalania mienia w wyniku 
nieszczelności  – prosimy o ograniczenie limitu do 100.000,00 zł. 

 
Odpowiedź na pytanie 52: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 53. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 20) Klauzula likwidacji szkód drobnych – prosimy 
o obniżenie limitu szacunkowej wartości  do 5.000 zł. 

 
Odpowiedź na pytanie 53: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6 pkt 20) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 54. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 21) Klauzula oględzin – prosimy o wydłużenie 
terminu na dokonanie oględzin do 3 dni roboczych po dniu, w którym nastąpiło 
zawiadomienie o szkodzie. 

 
Odpowiedź na pytanie 54: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6 pkt 21) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 55. W odniesieniu do punktu III.2.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 26) Klauzula likwidatora szkód – prosimy o 
wprowadzenie zapisu, że klauzula ma zastosowanie do szkód o szacowanej wartości 
powyżej 100.000 zł. 

 
Odpowiedź na pytanie 55: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6 pkt 26) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 56. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada 

umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w 
okresie  ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 
Odpowiedź na pytanie 56: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W przypadku 
nowych sprzętów praktycznie zawsze wraz z umową na dostawę obowiązuje umowa 
serwisowa z dostawcą/producentem. W przypadku sprzętu starszego Zamawiający 
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zawiera umowy serwisowe z wyspecjalizowanymi podmiotami, w ograniczonym zakresie 
wykonuje serwis siłami własnymi.  
 
Pytanie nr 57. Prosimy o informację czy: 

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny  został wyposażony w urządzenia zabezpieczające 
przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami? 
- urządzenia te są  zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami  
producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych? 
Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi  i 
przepięciami są: 
          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 57: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający informuje, że co do zasady sprzęt zgłoszony do ubezpieczenia  jest 
zainstalowany i konserwowany zgodnie z zasadami jeżeli to możliwe posiada również 
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.  
 
Pytanie nr 58. Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w 

licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe? 
 
Odpowiedź na pytanie 58: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający stosuje zróżnicowane zabezpieczenia antywirusowe w zależności od 
stanowisk, może to być również oprogramowanie zintegrowane z systemem 
operacyjnym. 
 
Pytanie nr 59. Prosimy  o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych 

w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie 
są przechowywane?  

 
Odpowiedź na pytanie 59: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający nie może udzielić jednoznacznej odpowiedzi, każda jednostka jest 
odpowiedzialna za wykonywanie kopii zapasowej kluczowych danych w cyklach i formie 
określonej przez jednostkę. 
 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 
Pytanie nr 60. W odniesieniu do punktu I.1 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy 

o doprecyzowanie informacji nt. funkcjonowania Uniwersyteckiej Poradni Prawnej: 
- czy porady prawne udzielane są odpłatnie? 
- czy porady udzielane są przez kadrę naukową czy także przez studentów? 
- jeżeli porady udzielane są przez studentów, czy każdorazowo pracują pod nadzorem 
kadry naukowej? 
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- jakie formalności musi spełnić petent aby otrzymać poradę prawną? 
 
Odpowiedź na pytanie 60: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Porady są bezpłatne, są udzielane przez studentów pod nadzorem kadry naukowej – 
nadzór ma charakter ogólny, procedura wymaga przed wydaniem opinii konsultacji i 
akceptacji ze strony opiekuna. Petent nie musi spełniać żadnych kryteriów, aczkolwiek 
usługi skierowane są do osób o niskim statusie materialnym, petent akceptuje regulamin 
poradni wskazujący, że nie odpowiada ona za konsekwencje porady. 
 
Pytanie nr 61. W odniesieniu do punktu I.1 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy 

o doprecyzowanie informacji nt. działalności związanej z wykonywaniem usług 
konsultingowych: 
- czy usługi świadczone są odpłatnie? 
- czy usługi świadczone są przez kadrę naukową czy także przez studentów? 
- jeżeli usługi świadczone są także przez studentów, czy każdorazowo pracują pod 
nadzorem kadry naukowej? 
- czy usługi świadczone są każdorazowo na podstawie pisemnej umowy? Jeżeli tak – 
kto odpowiada za jej zapisy – UWr, czy zlecający?  

 
Odpowiedź na pytanie 61: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający informuje że usługi konsaltingowe mogą mieć charakter bezpłatny jak i w 
formie odpłatnej umowy (np. opinia, analiza dostarczonych materiałów itp.) Usługi mogą 
być świadczone przez kadrę naukowa, jednakże nie wyklucza się korzystania z pomocy 
studentów pod nadzorem kadry. Jeżeli umowa jest odpłatna zawierana jest pisemna 
umowa, której treść wymaga akceptacji przez dział prawny. 
 
Pytanie nr 62. W odniesieniu do punktu I.1 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy 

o doprecyzowanie informacji nt. działalności związanej z budową prototypów: 
- czy prototypy budowane są wyłącznie w celach własnych UWr (badania naukowe) 
czy także na zlecenie podmiotów zewnętrznych?. 
- jeżeli prototypy są budowane na zlecenie podmiotów zewnętrznych, czy UWr 
każdorazowo informuje zewnętrzny podmiot w jakim zakresie prototyp był testowany 
i jakie niebezpieczeństwa wiążą się z jego użytkowaniem?.  
- czy prototypy budowane są przez kadrę naukową czy także przez studentów? 
- jeżeli prototypy budowane są także przez studentów, czy każdorazowo pracują od 
nadzorem kadry naukowej?. 

 
Odpowiedź na pytanie 62: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
W zakresie pytania istnieje każda opisana możliwość, jeżeli prototyp jest realizowany na 
zlecenie to umowa reguluje kwestie zakresu testów itp. Studenci każdorazowo pracują 
pod nadzorem opiekuna naukowego. 
 
Pytanie nr 63. W odniesieniu do punktu I.1 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy 

o doprecyzowanie informacji nt. działalności polegającej na konserwacji zabytków: 
- czy UWr posiada własną pracownię konserwacji zabytków? 
- czy Zleceniodawcy są każdorazowo informowani o potencjalnych zagrożeniach, jakie 
niesie za sobą proces konserwacji np. możliwość trwałego uszkodzenia 
eksponatu/zabytku?. 
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- czy w procesie konserwacji zabytków uczestniczą studenci? 
- jeżeli usługi świadczone są także przez studentów, czy każdorazowo pracują pod 
nadzorem kadry naukowej?. 

 
Odpowiedź na pytanie 63: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Konserwacja może być wykonywana przez wyspecjalizowane wydziały np. archeologiczny 
przez pracowników, doktorantów jak i studentów pod nadzorem pracowników. Kwestia 
zagrożeń związanych z konserwacją zabytków podlega regulacji umownej. 
 
Pytanie nr 64. W odniesieniu do punktu III.3.3. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) w 

sekcji Działalności objętej ochroną w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej 
prosimy o wykreślenie pkt. 9 – prowadzenie działalności handlowej, gospodarczej nie 
jest działalności zawodową. 

 
Odpowiedź na pytanie 64: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 65. W odniesieniu do punktu III.3.3. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) w 

sekcji Działalności objętej ochroną w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej 
prosimy o doprecyzowanie pkt 3 – jakiego rodzaju projekty są koordynowane przez 
UWr? 

 
Odpowiedź na pytanie 65: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Chodzi o wszelkie projekty w zakresie działalności Uniwersytetu. 
 
Pytanie nr 66. W odniesieniu do punktu III.3.3. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) w 

sekcji Działalności objętej ochroną w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej 
prosimy o doprecyzowanie pkt 6 – jakiego rodzaju nadzory są sprawowane przez 
UWr? 

 
Odpowiedź na pytanie 66: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Chodzi o sprawowanie nadzoru w zakresie działalności uniwersytetu np. nadzoru nad 
czynnościami wykonywanymi przez studentów, sprawowanie nadzoru nad realizacją prac 
archeologicznych itd. 
 
Pytanie nr 67. W odniesieniu do punktu III.3.3. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o: 
- zmianę definicji wypadku ubezpieczeniowego dla czystych strat finansowych na 
zdarzenie bezpośrednio powodujące powstanie  czystej straty finansowej. 
- wyłączenie z ochrony dla OC zawodowej roszeń dochodzonych wg obcego prawa 
materialnego lub przed obcym sądem, w tym także  z tytułu orzeczeń obcych sądów 
wykonywanych w Polsce (prawo i jurysdykcja) a także roszczeń wynikających z 
działalności podjętej za granicą. 
- potwierdzenie, że zapis dotyczący możliwości dochodzenia roszczeń przez 

poszkodowanego w oparciu o prawo zagraniczne oraz w sądach i organach zagranicznych 
powinien być interpretowany zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17.06.2008 r. (Rzym I) oraz 
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Rozporządzenia (WE) Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.07.2007 r. 
(Rzym II) 
 
Odpowiedź na pytanie 67: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.3. Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 68. W odniesieniu do punktu III.3.5. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych 10% 
wartości szkody nie mniej niż 10.000,00 zł na każdą szkodę. 

 
Odpowiedź na pytanie 68: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.5. Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 69. W odniesieniu do punktu III.3.6. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) dla 

wszystkich ryzyk opisanych w przedmiotowym punkcie prosimy o potwierdzenie, że 
ochroną objęte są zdarzenia o charakterze nagłym, niespodziewanym, niezależnym 
od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

 
Odpowiedź na pytanie 69: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Ochrona obejmuje odpowiedzialność ubezpieczonego zgodnie z zapisami punktu III.3.6. 
 
Pytanie nr 70. W odniesieniu do punktu III.3.6.4 i 3.6.5 OPZ (Załącznik nr 1 do 

SIWZ) prosimy o wykreślenie z definicji produktu efektów badań, ekspertyz, testów 
laboratoryjnych i ich wyników, prac naukowych oraz o wprowadzenie definicji 
produktu zawartej w KC: Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby została 
ona połączona z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię 
elektryczną. 

 
Odpowiedź na pytanie 70: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 4 i pkt 5 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 71. W odniesieniu do punktu III.3.6.21 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wskazanie – zgodnie z obecną wiedzą - jakie imprezy podlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu imprez masowych UWr planuje zorganizować w 
okresie ubezpieczenia? 

 
Odpowiedź na pytanie 71: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający informuje że obecnie nie ma planów organizacji imprez podlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu. 
 
Pytanie nr 72. W odniesieniu do punktu III.3.6.29 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności za utratę rzeczy pracowników lub 
osób trzecich pozostawionych w mieszkaniach służbowych. 

 
Odpowiedź na pytanie 72: 
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Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 29 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 73. W odniesieniu do punktu III.3.6.31 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o informację czy Zamawiający zawiera umowy przechowania pojazdu? 
 
Odpowiedź na pytanie 73: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający nie zawiera umów przechowania pojazdów. 
 
Pytanie nr 74. W odniesieniu do punktu III.3.6.33 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła tylko tych 
czynności, które będą wykonywane w imieniu i na rzecz UWr. 

 
Odpowiedź na pytanie 74: 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie 
III.3.6.pkt 33) Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 75. W odniesieniu do punktu III.3.6.34 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o zmianę zapisu na:  „ujawnienie się szkody musi nastąpić w okresie 
ubezpieczenia lub w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu ubezpieczenia”. Brak 
limitu czasowego na okoliczność ujawnienia się szkody może uniemożliwić wskazania 
związku przyczynowo-skutkowego i jednoznacznego wskazania czy szkoda miała 
miejsce w okresie ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie 75: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 34 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 76. W przypadku braku zgody na zagadnienie wskazane w pkt powyżej, 

prosimy o zmianę definicji wypadku ubezpieczeniowego dla szkód w środowisku na: 
„wypadkiem ubezpieczeniowym jest ujawnienie się szkody w środowisku naturalnym”. 

 
Odpowiedź na pytanie 76: 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez 
zmian.. 
 
Pytanie nr 77. W odniesieniu do punktu III.3.6.39 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 PLN na jeden 
i wszystkie wypadki. 

 
Odpowiedź na pytanie 77: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 39 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 78. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat 
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spowodowanych przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez 
Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność). 

 
Odpowiedź na pytanie 78: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 79. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat 
spowodowanych przez wykonane przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi 
odpowiedzialność) prace lub usługi. 

 
Odpowiedź na pytanie 79: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 80. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat 
spowodowanych w wyniku fizycznej utraty rzeczy, w tym pieniędzy, książeczek 
oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych. 

 
Odpowiedź na pytanie 80: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 81. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat 
spowodowanych niedotrzymaniem terminów lub przekroczeniem kosztorysów . 

 
Odpowiedź na pytanie 81: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 82. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat 
spowodowanych działalnością w zakresie kierowania budową lub montażem, kontroli i 
opiniowania. 

 
Odpowiedź na pytanie 82: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 83. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat 
powstałych w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych kapitałowo 
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przedsiębiorstw, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi 
przedsiębiorstwami. 

 
Odpowiedź na pytanie 83: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 84. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat 
spowodowanych działalnością związaną z transakcjami nieruchomościami, z tytułu 
wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia. 

 
Odpowiedź na pytanie 84: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 85. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat 
spowodowanych naruszeniem prawa własności intelektualnej w tym praw autorskich, 
naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
Odpowiedź na pytanie 85: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 86. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat 
spowodowanych związanych z reklamą.  

 
Odpowiedź na pytanie 86: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 87. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat 
spowodowanych związanych ze stosunkiem pracy. 

 
Odpowiedź na pytanie 87: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 88. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat 
spowodowanych utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika danych. 

 
Odpowiedź na pytanie 88: 
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Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 89. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat 
spowodowanych powstałych w związku z udzielaniem licencji. 

 
Odpowiedź na pytanie 89: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 90. W odniesieniu do punktu III.3.6.45 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych strat 
spowodowanych powstałych w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży. 

 
Odpowiedź na pytanie 90: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 45 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 91. W odniesieniu do punktu III.3.7 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 2) Klauzula reprezentantów - prosimy o dodanie 
zapisu, że klauzula reprezentantów nie ma zastosowanie do OC zawodowej. 

 
Odpowiedź na pytanie 91: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7.pkt 2) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 92. W odniesieniu do punktu III.3.7 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 2) Klauzula reprezentantów - prosimy o dodanie 
do katalogu reprezentantów Dziekanów poszczególnych wydziałów UWr. 

 
Odpowiedź na pytanie 92: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7.pkt 2) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 93. W odniesieniu do punktu III.3.7 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 4) Klauzula kwotacji na bazie sumy gwarancyjnej 
- prosimy o dodanie ustępu: „Suma gwarancyjna, limity odpowiedzialności mogą 
zostać odtworzone jeden raz w każdym rocznym okresie ubezpieczenia”. 

 
Odpowiedź na pytanie 93: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7.pkt 4) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
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Pytanie nr 94. W odniesieniu do punktu III.3.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 
Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 6) Klauzula likwidatora szkód – prosimy  
o wprowadzenie zapisu, że klauzula ma zastosowanie do szkód o szacowanej wartości 
powyżej 100.000 zł. 

 
Odpowiedź na pytanie 94: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.7.pkt 6) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytanie nr 95. odniesieniu do punktu III.3.7. OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Klauzule dodatkowe – fakultatywne KD8 -  Podniesienie sumy gwarancyjnej  
w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – prosimy o potwierdzenie, że 
podniesienie dotyczy wyłącznie OC ogólnej i nie ma zastosowania do OC zawodowej. 

 
Odpowiedź na pytanie 95: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Podniesienie sumy gwarancyjnej poprzez zastosowanie KD8 ma dotyczyć OC ogólnej jak i 
Zawodowej, gdyż dla obu tych odpowiedzialności ustanowiona jest wspólna suma 
gwarancyjna. 
 
Pytanie nr 96. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony w ramach 

ubezpieczenia OC nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych,  
w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Jeśli jest inaczej proszę o informację 
na temat tego typu imprez. 

 
Odpowiedź na pytanie 96: 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.3.6.pkt 21) 
Zmienionego Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji nr 2. 
 
Pytania wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń 
 
Pytanie nr 97. Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony jest 

tożsamy z wymaganym na kolejny okres ubezpieczenia – przedmiot ubezpieczenia, 
suma ubezpieczenia i limity, rodzaj wypadków ubezpieczeniowych, jednostki 
organizacyjne. 

 
Odpowiedź na pytanie 97: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zakres ubezpieczenia został zmodyfikowany, uzupełniony, jednakże zakres prowadzonej 
działalności nie zmienił się istotnie w stosunku do poprzedniego okresu ubezpieczenia. 
Suma gwarancyjna została określona na poziomie dotychczasowym (obecnie funkcjonują 
2 polisy – podstawowa i nadwyżkowa na łączną sumę 3 mln PLN) Limity uległy zmianom. 
Jednostki organizacyjne objęte ubezpieczeniem są praktycznie takie same jak 
dotychczas. 
 
Pytanie nr 98. Wnosimy o informację czy zakres i franszyza/udział własny w 

poprzednim okresie ubezpieczenia były identyczne jak w aktualnym SIWZ? Jeśli nie 
prosimy wskazać różnice i podać wysokość obowiązującej dotąd franszyzy/ udziału 
własnego. 
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Odpowiedź na pytanie 98: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
W dotychczasowej umowie obowiązywały następujące franszyzy: 
Dla ubezpieczenia mienia: 
Udział własny:  
a) dla szkód w mieniu pracowników, studentów, szkód powstałych w wyniku ryzyka 
zalania, deszczu, gradu i śniegu oraz dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów 
szklanych – brak udziału własnego, 
b) dla pozostałych szkód udział własny wynosi 1 000,00 zł. 
 
Powyżej wymienione udziały własne nie mają zastosowania dla: 

• obiektów wyłączonych z eksploatacji, nie użytkowanych – udział własny dla tego 
typu obiektów został podany w pkt. III.1.1.7.,  

• ryzyka katastrofy budowlanej, ryzyka przepięć oraz ryzyka transportu gotówki  
i innych wartości pieniężnych oraz zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów na 
obszarze RP – udziały własne dla tych ryzyk zostały wskazane w pkt. III.1.4., 

• klauzul dodatkowych z pkt. III.1.10. – brak udziałów własnych, chyba że w treści 
danej klauzuli określono udział własny wprost. 

 
Franszyza redukcyjna: brak 
Franszyza integralna:  
a) dla szkód powstałych w następstwie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku  
i wandalizmu – franszyza integralna wynosi 500,00 zł, 
 
Dla ubezpieczenia elektroniki: 
 
Udział własny: brak 
 
Franszyza redukcyjna i franszyza integralna dla sprzętu, oprogramowania oraz 
kosztów dodatkowych, których wartość wynosi powyżej 1 000,00 zł: franszyza 
integralna wynosi 500,00 zł, franszyza redukcyjna wynosi 10% szkody maksymalnie  
1 000 zł. 
 
Franszyza redukcyjna i franszyza integralna dla sprzętu, oprogramowania oraz 
kosztów dodatkowych, których wartość wynosi powyżej 100,00 zł, ale nie 
więcej niż 1 000,00 zł: 
franszyza integralna wynosi 100 zł, franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkody. 
 
Franszyza redukcyjna i franszyza integralna dla sprzętu, oprogramowania oraz 
kosztów dodatkowych, których wartość nie przekracza 100,00 zł: brak franszyzy 
integralnej oraz franszyzy redukcyjnej. 
 
Dla OC 
Udział własny: 500 zł dla szkód w mieniu (dotyczy także rozszerzeń zakresu 
ubezpieczenia z pkt. III.3.6., z wyłączeniem rozszerzeń, przy których wprost określono 
inną wysokość udziału własnego), dla szkód na osobie bark udziału własnego. 
Franszyza redukcyjna: brak  
Franszyza integralna: brak  
 
Informacje o szkodowości 
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Pytanie nr 99. Prosimy o podanie przy jakiej wysokości i jakim rodzaju franszyzy 

zostały przygotowane dane o szkodowości? 
 
Odpowiedź na pytanie 99: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Dane szkodowe zostały przygotowane z uwzględnieniem franszyz na poziomie 
funkcjonującym w obecnej umowie tj. zgodnie z odpowiedzią  na pytanie 98. 
 
Pytanie nr 100. Prosimy o informacje czy przygotowane zestawienie zawiera szkody 

będące w trakcie procesu likwidacji. Jeśli nie prosimy o ich uwzględnienie wraz  
z podaniem wysokości przyjętej rezerwy. 

 
Odpowiedź na pytanie 100: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zestawienie przedstawia kompletną szkodowość wraz z ewentualnymi rezerwami. 
 
Pytanie nr 101. Prosimy o uzupełnienie zestawienia szkodowości o odmowy i/lub 

zdarzenia nie objęte zakresem pokrycia umów ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie 101: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zestawienie szkodowości obejmuje również szkody odmówione.  
 
Pytanie nr 102. Prosimy o podanie przyczyn szkód dla szkód o wartości powyższej 

10.000,00 zł 
 
Odpowiedź na pytanie 102: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający w zestawieniu podaje opis szkód w zakresie jaki posiada, 
 
Dane do technicznej oceny ryzyka 
 
Pytanie nr 103. Prosimy o przekazanie kopii następujących dokumentów 

potrzebnych do oceny ryzyka dla  budynku  Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Wrocławskiego: 

 
a. Aktualna Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP); 
b. Plan UW wraz z oznaczeniem wszystkich obiektów oraz sieci hydrantów 

zewnętrznych i dróg pożarowych; 
c. Charakterystyka obiektu (rok zabudowy/ powierzchnia/ wysokość/ ilość 

kondygnacji/ podział na strefy pożarowe/ konstrukcja w tym szczególnie: 
rodzaj izolacji dachu i ścian); 

d. Aktualne protokoły ze sprawdzeń gaśnic; 
e. Aktualne protokoły ze sprawdzeń hydrantów wewnętrznych; 
f. Aktualne protokoły ze sprawdzeń hydrantów zewnętrznych; 
g. Aktualne protokoły ze sprawdzeń instalacji systemu sygnalizacji pożaru; 
h. Aktualne protokoły ze sprawdzeń stałej instalacji gaśniczej (tryskaczowej, 

zraszaczowej, mgłowej, innej). 
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Odpowiedź na pytanie 103: 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający nie ma możliwości przygotowania tych dokumentów w czasie niezbędnym 
na odpowiedź na pytania, zwraca jednak uwagę, że obiekt posiadał wszystkie wymagane 
w pytaniu dokumenty w trakcie poprzedniego okresu ubezpieczenia. Na wniosek 
Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa a dokumentacja może zostać dostarczona 
po zakończeniu postępowania. 
 
Pytanie nr 104. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 

09.09.2016r. 
 
Odpowiedź na pytanie 104: 
Zamawiający udziela następujących informacji: termin składania ofert ulega przesunięciu 

 

Zamawiający przekazuje w załączeniu: 
nowy Załącznik nr 1a do SIWZ: Gmach Gł. UWr, realizacja zaleceń 
nowy Załącznik nr 1b do SIWZ: Biotechnologia, realizacja zaleceń 
zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia 
zmieniony Załącznik nr 13 do SIWZ: Informacja o szkodowości + 

strony 9, 10 Załącznika nr 13 w wersji Excel 
zmieniony Załącznik nr 21a do SIWZ: Wzór umowy. Część 1 

z uwzględnieniem ww. zmian. 
 
Jednocześnie na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający informuje 
o zmianie terminu składania i otwarcia ofert: 

- składanie ofert: do dnia 19.09.2016 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 19.09.2016 r. do godz. 10:30. 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a pkt 2) Zamawiający przekazuje ogłoszenie o 

sprostowaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
REKTOR 
Uniwersytetu Wrocławskiego 


