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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 3 
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: 
 
Zadanie 1: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 
 
Pytanie 1. Punkt I.1 Czy Zamawiający może wprowadzić limit odpowiedzialności w 
wysokości 500 000 w odniesieniu do prowadzonej działalności związanej z  
a. wykorzystaniem materiałów łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych, 

radioaktywnych, produktów modyfikowanych genetycznie GMO, tkanek pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego itp. – jednak w warunkach i ilościach laboratoryjnych, ściśle 
związanych z prowadzoną działalnością naukową, oświatową, badawczą itp. 

b. Jak również badawczej, edukacyjnej, oświatowej, socjalnej, laboratoryjnej, 
handlowej, usługowej z wykorzystaniem nano- i biotechnologii, 

 
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ 
w powyższym zakresie bez zmian. 

 
Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 
zawarte w OWU Ubezpieczyciela będą miały zastosowanie o ile Zamawiający nie włączył 
ich wprost do zakresu ochrony w SIWZ 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający udziela następujących informacji: 
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 3. Prosimy informacje czy Zamawiający wykonuje działalność komercyjną w 
USA i Kanadzie? Jeśli tak proszę o informacje, jakiego rodzaju? I jaki przychód jest z tej 
działalności generowany. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 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.  
 



Pytanie 4. Prosimy o informacje, jaki jest poziom przychodu generowany przez 
Zamawiającego z tytułu świadczenia usług komercyjnych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający udziela następujących informacji: 
W oparciu o sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu 
Wrocławskiego za 2015 rok poziom przychodu generowany przez usługi komercyjne 
stanowi około 25% całych przychodów Uniwersytetu podanych w opisie przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody 
powstałe w związku z badaniami klinicznymi, eksperymentami medycznymi. Jeśli jednak 
ochrona miałaby dotyczyć tych ryzyk prosimy o informację, w jakim zakresie miałaby być 
objęta ochrona ubezpieczeniowa jednocześnie wnosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia badania kliniczne i 
eksperymenty medyczne nie są przedmiotem ubezpieczenia. 
 
Pytanie 6. W związku z działalnością polegającą na: „Opracowywanie opinii 
naukowych i specjalistycznych, wykonywanie ekspertyz, usługi konsultingowe oraz 
prowadzenie konsultacji, w tym na cele komercyjne oraz na zamówienie np. sądu, 
policji,” prosimy o możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 100 
000 PLN lub innego możliwego do zaakceptowania przez Zamawiającego 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ 
w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 7. W związku z organizowaniem imprez masowych odpłatnych i nieodpłatnych 
prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe w 
związku z organizacją imprez obejmującą sporty ekstremalne motorowe i lotnicze 

 
Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający potwierdza, że zastosowanie mają zapisy punktu III.3.6 pkt 21) 
zmienionego opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 8. Prosimy o informacje jakie mienie jest przez Zamawiającego zarządzane i 
administrowane? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający zarządza oraz administruje mieniem własnym w postaci m.in. budynków, 
lokali itd. a także mieniem powierzonym przez inne podmioty, które wykorzystywane jest 
do celów własnych Uniwersytetu Wrocławskiego np. użyczone, wynajęte, dzierżawione 
itp. 
 
Pytanie 9. Prosimy o potwierdzenie, iż z zakresu ochrony będą wyłączone szkody 
wynikające z  treści reklam publikacji itp. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ 
w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 10. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC działalności nie są 
objęte szkody powstałe w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia naruszenie praw 
własności intelektualnej nie jest przedmiotem ubezpieczenia. 
 
Pytanie 11. W związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością tj. 
„Opracowywanie opinii naukowych i specjalistycznych, wykonywanie ekspertyz, usługi 
konsultingowe oraz prowadzenie konsultacji, w tym na cele komercyjne oraz na 
zamówienie np. sądu, policji, placówek naukowych, podmiotów gospodarczych, osoby 



prywatne” prosimy o informację w jakim zakresie prowadzone są usługi konsultingowe 
oraz wykonywane ekspertyzy 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający udziela następujących informacji: 
Z uwagi na wielość różnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego i specyfikę 
prowadzonej działalności Zamawiający nie jest w stanie wskazać szczegółowego zakresu 
udzielanych usług. Są to usługi odpowiadające specjalizacji danej jednostki. 
 
Pytanie 12. Prosimy o udostępnienie szkodowości która została wykazana w załączniku 
nr 13 w wersji edytowalnej z uwzględnieniem opisu przyczyn szkód z grupy ministerialnej 
9 w której mieszczą się szkody z ryzyk nienazwanych co powoduje niejasności w analizie 
szkodowości Klienta i określeniu ich przyczyn właściwych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający wraz z informacją nr 2 do wykonawców przekazał wszystkie wykazy 
szkodowe, jakimi dysponuje poprzez zmianę załącznika nr 13 do SIWZ. 
 
Pytanie 13. Definicja Przepięcie i szkody elektryczne – prosimy o wykreślenie słów 
„szkody spowodowane działaniem pola magnetycznego i elektromagnetycznego” lub 
doprecyzowanie jego działania o „ powodującego wzbudzenie się niszczących sił 
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 14. W odniesieniu do definicji powodzi Zamawiający powołuje się na deszcz 
nawalny słowami ”lub deszcz nawalny w rozumieniu przytoczonej definicji” prosimy o 
wskazanie definicji deszczu nawalnego o którym mowa. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia w przypadku niezdefiniowania ryzyka 
przez Zamawiającego zastosowanie mają zapisu OWU wykonawcy. W tej sytuacji, w 
związku z brakiem odrębnej definicji ryzyka „deszczu nawalnego” zastosowanie ma ta 
zasada. 
 
Pytanie 15. Prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 
300 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, jednocześnie 
dla ryzyka podniesienia się wód gruntowych proponujemy  zmniejszenie limitu 
odpowiedzialności z 5 mln PLN do 3 mln PLN 

 
Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.  
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Wraz z informacją nr 2 do wykonawców wprowadzono zmianę limitu odpowiedzialności 
dla ryzyka podniesienia wód gruntowych na 1 mln PLN. 

 
Pytanie 16. W związku z zaistniałymi zdarzeniami dotyczącymi szkód z ryzyka powodzi 
(dotyczy informacji zawartej w punkcie I.13) prosimy o informację czy Zamawiający 
posiada informację na temat działań prewencyjnych w razie ewentualnego zagrożenia 
powodzią w miejscach ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający udziela następujących informacji: 
W przypadku zagrożenia powodzą dla miasta Wrocławia Zamawiający podejmuje 
współprace z centrum zarządzania kryzysowego, które jest odpowiedzialne za 
koordynację działań prewencyjnych w tym zakresie na terenie miasta. Dodatkowo w 
załączeniu Zamawiający przekazuje Komunikat Rektora w sprawie działań w związku z 
zagrożeniem powodziowym. 

 
Pytanie 17. Dotyczy BUDYNEK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ,UL.JOLIOT-CURIE 12, prosimy o 
informację czy Zamawiający posiada badania geotechniczne i/lub geologiczne gruntu pod 
budowę niniejszego budynku. Jeśli tak prosimy o udostępnienie takich informacji. 



Prosimy o informację czy Zamawiający posiada informację na temat działań 
prewencyjnych w razie ewentualnego zagrożenia powodzią. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający w załączeniu do odpowiedzi na pytania przekazuje posiadaną opinię 
geotechniczną oraz opinie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
wskazującą na nieznajdowanie się obiektu w obszarze potencjalnego zalewu wód 
wezbraniowych. 
W przypadku zagrożenia powodzą dla miasta Wrocławia Zamawiający podejmuje 
współprace z centrum zarządzania kryzysowego, które jest odpowiedzialne za 
koordynację działań prewencyjnych w tym zakresie na terenie miasta.  

 
Pytanie 18.  Dotyczy spisu inwentaryzacyjnego prosimy o wykaz eksponatów i mienia 
muzealnego powyżej 100 000 PLN z określeniem ich pojedynczych wartości. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający nie posiada eksponatów i mienia muzealnego, których jednostkowa wartość 
przekraczałaby 100 000 PLN. 
 
Pytanie 19. Prosimy o informację czy Zamawiający prowadzi  parkingi strzeżone. Jeśli 
tak – prosimy o podanie zabezpieczeń tych parkingów; jeśli nie – prosimy o 
wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dot OC z tytułu posiadania nieruchomości 
takich jak place, parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne etc.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający informuje, że nie prowadzi parkingów strzeżonych. 
 
Pytanie 20. Definicja działanie deszczu -  wnosimy o wykreślenie z treści: „niezależnie 
od wydajności, intensywności opadu, który szkodę wywołał” Wnosimy o wprowadzenie w 
treści definicji iż współczynnik natężenia opadu deszczu musi być co najmniej 4, 
potwierdzony ekspertyzą instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
 
Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 21. Definicja wiatr – wnosimy o wykreślenie z treści: „niezależnie od pomiaru 
siły wiatru, który szkodę spowodował.” Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie w treści 
definicji iż siła wiatru nie może być mniejsza niż 17 m/s potwierdzona przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
 
Odpowiedź na pytanie nr 21:Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ 
w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 22. Uderzenie pojazdu – wnosimy o zastosowanie limitu w wysokości 500 000 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenie 
 
Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 23. Dotyczy punkt III.1.1.2  Wnosimy o określenie sum ubezpieczenia dla 
obiektów nieużytkowanych (punkt 1-8) 
 
Odpowiedź na pytanie nr 23:  
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Sumy ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych wskazanych w punkcie III.1.1.2 znajdują 
się w załączniku nr 06 do SIWZ - Wykaz budynków do ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk. Poniżej tabela z wypunktowaniem obiektów i sum: 
 



 Obiekt nieużytkowany 
Pozycja w załączniku nr 5 do SIWZ/ 
Wartość księgowa brutto 

1 
Łącznik przy Domu Studenckim XX-
latka, ul. Piastowska 1a.  

Poz. 56 załącznika/ 
Wartość 692 125,78 zł 

2 
Wydział Chemii ul. F. Joliot-Curie 14 – 
audytorium (stare)  

Poz. 58 załącznika/ 
Wartość 989.373,71 zł 

3 Budynek nr 26, ul. Koszarowa 3 Poz. 231 załącznika/ 
Wartość 84.216 zł 

4 Budynek nr 27, ul. Koszarowa 3 
Poz. 232/ 
Wartość 78.679 zł 

5 Hotel Zaułek, ul. Garbary 11 
Poz. 197/ 
Wartość 2.312.000 zł 

6 
Budynki – wiata, magazyny   
ul. Świątnicka 30. 

Poz. 67 i 68/ 
Wartości 271.120,65 zł i 3.060,73 zł 
Łącznie 274.181,38 zł 

7 Dom Studencki PANCERNIK, 
 ul. Tramwajowa 2b 

Poz. 218/ 
Wartość 1.322.371,58 zł 

8 Budynek Biblioteki Uniwersytetu Wr.  
ul. Szajnochy 10 

Poz. 73/ 
Wartość 1.952.100,96 zł 

 
Pytanie 24. Prosimy o potwierdzenie iż gotówka przechowywane jest zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 
Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający udziela następujących informacji: 
Wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu zobligowane są do stosowania ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 
 
Pytanie 25. Dotyczy punkt III.1.1.8 Prosimy o potwierdzenie iż ochrona określona w 
tym punkcie ograniczona jest do limitu odpowiedzialności określonego w punkcie  III.1.3 
do kwoty 100 000 PLN, w przypadku przeczącej odpowiedzi wnosimy o wprowadzenie 
maksymalnego limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Limit określony w punkcie III.1.3 dotyczy konkretnie szkód w roślinach, nasadzeniach 
należących do ogrodu botanicznego lub innych jednostek. Limit ten nie dotyczy 
pozostałego mienia wskazanego w punkcie III.1.1.8, które ubezpieczone jest do pełnych 
sum ubezpieczenia (wartość księgowa brutto). 
 
Pytanie 26. Dotyczy punkt III.1.1.11 Wnosimy o określenie maksymalnego limitu 
odpowiedzialności w wysokości 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia w 
punkcie III.1.1.11 zastosowanie ma limit odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. 
 
Pytanie 27. Dotyczy III.1.3.1 ppkt d) prosimy o dopisanie na końcu zdania „nie dalej 
niż 1 000 m od ubezpieczonej lokalizacji” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że zastosowanie ma zapis punktu III.1.3.1 ppkt d) 
opisu przedmiotu zamówienia w treści: „…Ochrona dotyczy mienia zlokalizowanego w 
miejscu ubezpieczenia oraz poza nim do punktu przyłączenia do sieci zewnętrznej jednak 



nie dalej niż 300 metrów poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie 
ubezpieczenia.” 
 
Pytanie 28. Dotyczy klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu 
danych do SIWZ wnosimy o zmniejszenie limitu z 60 mln PLN do 30 mln PLN dodatkowo 
wnosimy o wprowadzenie obowiązku opłaty dodatkowej składki liczonej od łącznej sumy 
ubezpieczenia zgłoszonej do ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ bez zmian.  
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę na fakt wprowadzenia wraz z informacją nr 2 
do wykonawców zmian w opisie przedmiotu zamówienia m.in. w zakresie treści klauzul 
automatycznego pokrycia. 
 
Pytanie 29. Punkt III.3.6 ppkt 2 Wnosimy o wprowadzenie limitu 1 mln PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 29: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 30. Punkt III.3.6 ppkt 3 Wnosimy o wprowadzenie limitu 1 mln PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla punktu 
III.3.6 ppkt 3 zastosowanie ma limit odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 zł na 
jedno i 1 500 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. 

 
Pytanie 31. Punkt III.3.6 ppkt 5,6 prosimy o informację jaki jest przychód generowany 
z tytułu wytwarzania/ sprzedaży produktów  
 
Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający nie prowadzi wytwarzania/sprzedaży produktów w celach zarobkowych, nie 
generuje z tego tytułu stałego źródła dochodu. Ewentualne produkty są owocem pracy 
naukowej, badawczej itp. 
 
Pytanie 32. Punkt III.3.6 ppkt 14 wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 300 000  PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla punktu 
III.3.6 ppkt 14 zastosowanie ma limit odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 zł na 
jedno i 1 500 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. 
 
Pytanie 33. Punkt III.3.6 ppkt 15 wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 300 000  PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 33: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

  
Pytanie 34. Punkt III.3.6 ppkt 20 wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 300 000  PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 



Pytanie 35. Punkt III.3.6 ppkt 24 wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 100 000  PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 36. Punkt III.3.28. w jakim zakresie Zamawiający korzysta z usług 
podwykonawców? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 36: Zamawiający udziela następujących informacji: 
Informacje o zawieranych umowach o podwykonawstwo wskazano w punkcie I.6. opisu 
przedmiotu zamówienia. Jest to przykładowy katalog aktualnie realizowanych usług przy 
zaangażowaniu podwykonawców. Zgodnie z przytoczonym punktem ochrona udzielana 
będzie dla wszelkich czynności zgłoszonych do ubezpieczenia przez Uniwersytet, które 
mogą być realizowane przez podwykonawców. 
 
Pytanie 37. Punkt III.3.6 ppkt 34 wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 300 000  PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 37: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 38. Punkt III.3.6 ppkt 39 wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 100 000  PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
 
Odpowiedź na pytanie nr 38: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 39. Punkt III.3.6.ppkt. 42 prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność jest 
ograniczona do kosztów odtworzenia dokumentów. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 39: Zamawiający udziela następujących informacji: 
Zastosowanie ma pełny zapis punktu III.3.6.ppkt. 42 tzn. ochrona obejmuje szkody 
wyrządzone w dokumentach tj. poza pokryciem kosztów odtworzenia dokumentów 
pokrywane są również inne niewymienione koszty z tą szkodą związane jak np. koszty 
opłat administracyjnych związanych z ponownym uzyskaniem dokumentów. 
 
Pytanie 40. Punkt III.3.6 ppkt 45 wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 1.000 000  PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 40: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.  
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Do punktu III.3.6 ppkt 45 zastosowanie ma limit odpowiedzialności dla czystych strat 
finansowych w wysokości 1 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
rozliczeniowym. 

 
Pytanie 41. Punkt III.3.6 ppkt 45 wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na 
czyste straty finansowe w wysokości 1.000 000  PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 41: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy 
SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.  
Zamawiający udziela następujących informacji: 
Do punktu III.3.6 ppkt 45 zastosowanie ma limit odpowiedzialności dla czystych strat 
finansowych w wysokości 1 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
rozliczeniowym. 

 
Pytanie 42. Punkt III.3.7. Klauzule dodatkowe - obligatoryjne: klauzula kwotacji na 
bazie sumy gwarancyjnej: prosimy o przeniesienie do klauzul dodatkowych 
fakultatywnych 
 



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

Zamawiający przekazuje w załączeniu: 

nowy Załącznik nr 1c do SIWZ: Komunikat Rektora UWr w sprawie działań  

w związku z zagrożeniem powodziowym, 

nowy Załącznik nr 1d do SIWZ: Opinia geotechniczna. 

 
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 3.10.2016 r. do godz. 10:00, 

- otwarcie ofert: dnia 3.10.2016 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. Adam Jezierski 
REKTOR 
Uniwersytetu Wrocławskiego 


