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nr postępowania: BZP.2411.19.2019.BO 

Wykonawcy 
(informacja przesłana 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 i 2. 

 
INFORMACJA NR 2 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania 
poniżej: 

 
 

Pytanie 1 
Załącznik nr 11a do SIWZ (Umowa - wzór) 
Wnioskujemy o zmianę zapisów par. 8 (Zmiany treści umowy) ust. 2 pkt. b na: 
"odtworzenia, uzupełnienia limitów sum ubezpieczenia podlegających konsumpcji po ich 
wyczerpaniu zgodnie ze stawkami określonymi w ofercie Wykonawcy odpowiednio do wartości 
i okresu zamówienia na podstawie wniosku Zamawiającego, pod warunkiem uzyskania 
zgody Wykonawcy i opłacenia składki dodatkowej, indywidualnie negocjowanej składki" 
Uzasadnienie: 
- formularz ofertowy nie przewiduje miejsca na podanie stawek dla limitów odpowiedzialności 
(w tym również określonych w ramach klauzul dodatkowych); 
- celem wprowadzenia limitów odpowiedzialności jest właściwe ukształtowanie zakresu i granic 
odpowiedzialności Wykonawcy dla określonych ryzyk. Odnowienia wprowadzonych limitów przy 
naliczeniu składki dodatkowej, w oparciu o przeliczenie pro rata wg stawki podstawowej za 
ubezpieczenie uniemożliwia realizację ww. celu. 
Odpowiedź 1 
Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji zgodnie z zapisem w paragrafie 8 ust 2 pkt b 
Zmienionego Wzoru umowy. Część 1 (Załącznik nr 11a do SIWZ) stanowiącego załącznik do 
niniejszej informacji nr 1. 
Było: 
„b) odtworzenia, uzupełnienia limitów sum ubezpieczenia podlegających konsumpcji po ich 
wyczerpaniu zgodnie ze stawkami określonymi w ofercie Wykonawcy odpowiednio do wartości 
i okresu zamówienia” 
Jest: 
b) jednokrotnego odtworzenia, uzupełnienia limitu sumy ubezpieczenia (z tych podlegających 
konsumpcji), po ich wyczerpaniu, zgodnie ze stawkami określonymi w ofercie Wykonawcy 
odpowiednio do wartości i okresu zamówienia, na podstawie wniosku Zamawiającego  
 
Pytanie 2  
Opis przedmiotu zamówienia - charakterystyka zamawiającego - dane o ryzyku 
I.12. Informacja o zastosowanych własnych środkach ochrony oraz dozoru mienia (inne 
niż agencje ochrony) 
Wnioskujemy o zmianę zapisów ostatniego akapitu wskazanego pkt. na: 
" Informacja na temat zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w poszczególnych obiektach podawana 
jest w celu prezentacji poziomu bezpieczeństwa, w przypadku gdy w okresie ubezpieczenia wystąpi 
kradzież a zadeklarowane systemy bezpieczeństwa nie będą sprawne Ubezpieczyciel nie będzie 
uzyskiwać podstawy do odmowy odszkodowania, może natomiast uwzględnić potrącenie wynikające 
ze zniżki stawki z tytułu zadeklarowanego zabezpieczenia pomniejszyć należne odszkodowanie 



w stopni w jakim brak zadeklarowanych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie i/lub  
wielkość szkody" 
Odpowiedź 2 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 

III. WARUNKI UBEZPIECZENIA - ZASADY OGÓLNE 
(DOTYCZĄ WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA) 

Pytanie 3 
II.2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku w SIWZ definicji / treści klauzul dla 
poszczególnych ryzyk zastosowanie będą miały definicje / treści klauzul podane w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia Wykonawcy. Definicje / klauzule te będą traktowane jako "zakres nie 
uregulowany postanowieniami SIWZ (...) nie stojące w sprzeczności z SIWZ" 
Odpowiedź 3  
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. 
 

III. WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA CZĘŚCI 1. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
- UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - 

III. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
Pytanie 4  
III.1.1. Zakres ubezpieczenia  
a) III.1.1.1. 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". 
 a1) W przypadku odrzucenia powyższego postulatu, wnioskujemy o wprowadzenie  limitu 
odpowiedzialności dla ww. zakresu (nie więcej niż 1.000.000,00 PLN na jedno  i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia -  łącznie dla wybuchu, dymu,  oparów i innych 
wyziewów). 
b) III.1.1.1. pkt 5 - przepięcie i szkody elektryczne...  - wnioskujemy o: 
-  wykreślenie zapisu: 
 "szkody spowodowane działaniem pola magnetycznego i elektromagnetycznego" 
 b1) W przypadku odrzucenia powyższego postulatu, wnioskujemy o wprowadzenie  limitu 
odpowiedzialności dla ww. zakresu (nie więcej niż 200.000,00 PLN na jedno  i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia) 
- potwierdzenie braku ochrony dla szkód w elementach zabezpieczających tj. we wszelkiego rodzaju 

bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach 
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej, proponujemy: 10% wysokości szkody nie mniej niż 500,00 

PLN 
c) III.1.1.1. pkt 6 - wybuch...  - wnioskujemy o wykreślenie zapisu: 
 "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..." 
cesem technologicznym związanym z prowadzonymi pracami, badaniami, doświadczeniami". 
 c1) W przypadku odrzucenia powyższego postulatu, wnioskujemy o wprowadzenie  limitu 
odpowiedzialności dla ww. zakresu (nie więcej niż 1.000.000,00 PLN na jedno  i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia łącznie dla wybuchu,  dymu, oparów i innych 
wyziewów).. 
d) III.1.1.1. pkt 17 - zapadanie/osuwanie się ziemi spowodowane pracami ziemnymi lub 
inną działalnością człowieka, za wyjątkiem zdarzeń, które  uregulowane są w prawie 
górniczym i geologicznym -  wnioskujemy o wykreślenie zapisu w całości. 
 d1) W przypadku odrzucenia powyższego postulatu, wnioskujemy o wprowadzenie  limitu 
odpowiedzialności dla ww. zakresu (nie więcej niż 1.000.000,00 PLN na jedno  i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia) 
e) III.1.1.1. pkt 18 - powódź  - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności oraz 
odrębnej franszyzy (%-kwotowej) dla tego ryzyka. 



f) III.1.1.1. pkt 20 - uderzenie pojazdu  -  wnioskujemy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności dla ryzyka uderzenia pojazdu należącego do lub eksploatowanego przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz jego pracowników oraz szkód w przewożonym 
ładunku -  w wysokości 600.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
g) III.1.1.1 pkt 24 - prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego w zakresie wnioskowanego 
pokrycia dla wyburzenia lub odgruzowania prowadzonego w związku z wystąpieniem 
zdarzeń wymienionych w zakresie ubezpieczenia w sytuacji, gdy zdarzenie objęte 
ubezpieczeniem nie wystąpiło 
h) III.1.1.1. pkt. 25 - kradzież z włamaniem - wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu 
odpowiedzialności (oraz odrębnej franszyzy redukcyjnej) dla ryzyka zaboru mienia z otwartego 
terenu. 
i) III.1.1.1. pkt. 26 - kradzież zwykła - wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ochrony: 
-  ryzyka zaginięcia lub zagubienia przedmiotu ubezpieczenia 
- gotówki, środków pieniężnych 
j) III.1.1.1. pkt. 27 - szkody w "mieniu zewnętrznym" - wnioskujemy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności i odrębnej franszyzy redukcyjnej dla ryzyk kradzieżowych 
k) III.1.1.1. pkt. 30 - katastrofa budowlana - wnioskujemy o uzupełnienie o zapis - 
"Zakres ochrony nie obejmuje szkód w obiektach: 
- których wiek przekracza 50 lat , 
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru  budowlanego, 
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem" 
l) III.1.1.1. pkt. 33 - szkody w wyniku zakłóceń lub braku dostawy mediów - wnioskujemy 
o wprowadzenie franszyzy integralnej (czasowej) - proponujemy 6 godzin 
m) III.1.1.1. pkt. 34 - awaria mechaniczna lub elektryczna - wnioskujemy o wprowadzenie 
franszyzy redukcyjnej w wysokości: 
 - 5 % wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN dla maszyn do 10. roku eksploatacji (włącznie); 
-  dla maszyn starszych niż 10 lat - 10 % wartości szkody nie mniej niż 3 000,00 PLN 
n) III.1.1.1. pkt. 35 - szkody spowodowane działaniem człowieka (niewłaściwa obsługa, 
nieostrożność etc) -  wnioskujemy o wprowadzenie: 
- limitu odpowiedzialności - proponujemy 1.000.000,00 PLN na jedno i 2.000.000,00 PLN na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
-  franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN 
o) III.1.1.1. pkt. 37 - uszkodzenie, zniszczenie utrata mienia w związku z demontażem, 
montażem przedmiotu ubezpieczenia - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - 
proponujemy 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
p) III. 1.1.1. pkt 41 - zawilgocenie, zapleśnienie etc.  - wnioskujemy o wykreślenie zapisu 
w całości. 
q) III.1.1.1. pkt. 42 - stłuczenie, wybicie etc.- wnioskujemy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności - proponujemy 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia 
Odpowiedź 4 
a) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.  
a1)     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. 
b1)    Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
Jednocześnie Zamawiający potwierdza brak ochrony dla szkód w elementach zabezpieczających tj. 
we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, 
stycznikach, odgromnikach oraz w tym zakresie modyfikuje treść specyfikacji w punkcie III.1.1.1. 
ppkt 5 Zmienionego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.  
c) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

Zamawiający udziela następujących informacji: 
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. 
c1) 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. 
d1) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w punkcie III.1.1.1. ppkt 17 Zmienionego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.  



e) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
f) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
g) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w punkcie III.1.1.1. pkt 24 Zmienionego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia  stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. Jednocześnie 
Zamawiający wyjaśnia, że intencją jest pokrycie szkód wyrządzonych przez służby np. straż 
pożarną w stanie wyższej konieczności np. wyburzenie ściany, dachu budynku w celu 
zapobieżeniu przeniesieniu ognia 

h) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
i) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w punkcie III.1.1.1. ppkt 26 Zmienionego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.  
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 nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
m) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w punkcie III.1.5 Zmienionego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia  stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. 
n) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w punkcie w punkcie III.1.1.1. ppkt 35 oraz pkt 

III.1.5. Zmienionego Opisu Przedmiotu Zamówienia  stanowiącego załącznik do niniejszej 
informacji 

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

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na mający zastosowanie do tego punktu limit 
odpowiedzialności Wykonawcy. 

q)      Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w punkcie III.1.1.1. ppkt 42 Zmienionego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. 

 
Pytanie 5 
III.1.1.2 Mienie wyłączone z eksploatacji - prosimy o wskazanie tego mienia w załączniku nr 
10a oraz podanie przyczyn jego wyłączenia z eksploatacji (w "ujęciu długoterminowym") , opis 
stosowanych zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych oraz planów Zamawiającego 
w odniesieniu do tego mienia   
Odpowiedź 5  
Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w punkcie I.18 Zmienionego Opisu Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. Zamawiający udziela ponadto 
następujących informacji:  
W rozumieniu Opisu Przedmiotu Zamówienia obiekty wyłączone z eksploatacji „w ujęciu 
długoterminowym” zdefiniowane są jako obiekty nieużytkowane. Za obiekty wyłączone 
z eksploatacji w rozumieniu Opisu Przedmiotu Zamówienia uważa się obiekty, lokale tymczasowo 
nie wykorzystywane ale utrzymywane w gotowości i na bieżąco podlegające konserwacji.  
 
Pytanie 6 
III.1.1.2 Obiekty nieużytkowane - wnioskujemy o: 
a)  uzupełnienie informacji dla każdej z pozycji wskazanej w pkt I.18 : 
 - czy wystąpiły szkody w mieniu  nieużytkowanym, jeśli tak, prosimy o bliższe 
 informacje 
 - w jaki sposób mienie zostaje zabezpieczone na czas wyłączenia z eksploatacji 
 - czy na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje  
 - czy wszystkie maszyny, urządzenia odłączone są od źródła zasilania  
 - jakie są plany Zamawiającego wobec mienia nieużytkowanego. 
b)  wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w tym mieniu 
c)  wprowadzenie odrębnej franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości  szkody, nie mniej 
niż 10.000,00 PLN 
d)  ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku  
powietrznego 
e) wyłączenie z zakresu ochrony szkód w budynkach/budowlach przeznaczonych do wyburzenia 
oraz mieniu w nim przechowywanych, a także mienia przeznaczonego do likwidacji lub na złom  
f)  ubezpieczenie w/w mienia wg wartości rzeczywistej.  
Odpowiedź 6 
a) Zamawiający udziela następujących informacji: Co do zasady obiekty są zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich (zabezpieczone drzwi, otwory okienne), dozorowane przez straż 
uniwersytecką lub agencję dozoru mienia albo jest monitoring, a urządzenia są odłączone od 



zasilania. W pkt I.18 wskazano plany co do obiektów, jeśli takie istnieją. W obiektach 
nieużytkowanych, w okresie obowiązywania aktualnej umowy, nie wystąpiły szkody. 

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 
d) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian  
e) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w punkcie III.1.1.2. Zmienionego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia  stanowiącego załącznik do niniejszej informacji 
f) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian 
 
Pytanie 7 
III.1.3.  Przedmiot ubezpieczenia 
1. Prosimy, o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia nie zostały ujęte: 

- namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie, inspekty oraz 
znajdujące się w nich mienie; 

- sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 300m poza 
miejscem ubezpieczenia wskazanym w załącznikach do SIWZ.  

- prototypy; 
- pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych. 

W przeciwnym przypadku, prosimy o wyraźne wskazanie, jakiego rodzaju jest to mnie 
(spośród ww.) oraz wyodrębnienie jego wartości. 
2.  Prosimy o informację czy w ramach zgłoszonego mienia zostały ujęte: solary, instalacje 
i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne. W przypadku potwierdzenia, prosimy o  
a) podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji 

zamówienia 
b) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania, zabezpieczenia przed 

dostępem osób nieuprawionych; wartości minimalnych i maksymalnych w jednym miejscu 
ubezpieczenia 

c) wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek przepięć oraz gradu - 
proponujemy 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

d) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ww. mieniu  - proponujemy 10% wysokości 
szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN  

3. Prosimy o uzupełnienie wykazu wg załącznika nr 10a - o  dane techniczne budynków/budowli tj. 
informacje nt. konstrukcji budynków lub wskazanie obiektów zawierających elementy 
konstrukcyjne palne lub łatwopalne.  
Prosimy również o informację czy w okresie realizacji Zamówienia planowane jest włączenie do 
ochrony obiektów zawierających elementy konstrukcyjne palne lub łatwopalne. 
Odpowiedź 7  
Ad. 1) Z uwagi na ilość posiadanego mienia Zamawiający nie jest w stanie wskazać w wykazach 
mienia w postaci namiotów, hali namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów, szklarni, 
inspektów. Ochroną ubezpieczeniową ma być objęte takiego rodzaju mieni oraz sieci energetyczne 
i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości nie większej niż 300m od miejsca ubezpieczenia 
wskazanego w załącznikach do SIWZ – zgodnie z zapisami III.1.3. Zamawiający nie ma wiedzy by 
w wartościach środków trwałych ujęte były jakieś prototypy. W grupie VII środków trwałych  
znajdują się pojazdy mechaniczne z wyjątkiem pojazdów zarejestrowanych, ale część z nich może 
być dopuszczona do ruchu po drogach publicznych 
Ad. 2) W ramach zgłoszonego mienia nie zostały ujęte: solary, instalacje i kolektory solarne, 
instalacje fotowoltaiczne. 
Ad. 3) Posiadane przez Zamawiającego informacje na temat konstrukcji budynków zostały 
przekazane w załączniku nr 10e do Opisu Przedmiotu Zamówienia.  Jednocześnie Zamawiający nie 
ma w planach na dzień dzisiejszy włączenia do ochrony obiektów zawierających elementy 
konstrukcyjne palne lub łatwopalne. Mimo braku planów oferta Wykonawcy nie może wprowadzać 
ograniczeń ochrony dla takich obiektów.  
 
Pytanie 8 
III.1.1.4 - pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu - 
wnioskujemy o ograniczenie ochrony do szkód powstałych w ww. pojazdach podczas ich postoju 
w miejscu ubezpieczenia oraz szkód powstałych podczas ich transportu na innym środku transportu. 
Odpowiedź 8  
Zgodnie z punktem III.1.1.4 OPZ Ochrona obejmuje również pojazdy mechaniczne niepodlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu posiadaczy pojazdów mechanicznych podczas ich postoju w miejscu 



ubezpieczenia oraz szkód powstałych podczas ich transportu na innym środku transportu. Szkody 
w związku z samodzielnym ruchem oraz w czasie pracy tych pojazdów, maszyn i urządzeń 
w miejscu ubezpieczenia – w szczególności ryzyko kolizji, zderzenia z innym pojazdem, 
z nieruchomościami, ciałami obcymi, osobami, zwierzętami itp. - odpowiedzialność ograniczona do 
limitu 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym 
 
Pytanie 11 
Konsumpcja sumy ubezpieczenia - wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu: 
" Wypłata odszkodowania nie powoduje pomniejszenia sumy ubezpieczenia (brak konsumpcji) - nie 
dotyczy limitów określonych w umowie ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia określonych 
w systemie pierwszego ryzyka" 
Odpowiedź 11 
Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji zgodnie z zapisem w punkcie III.1.3.1 Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. 
 
Pytanie 13 
III.1.6. - klauzule dodatkowe obligatoryjne 
a) klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ 

(nr 1) - wnioskujemy o: 
- zmianę  zapisów w zakresie "limitu" z "limitu odszkodowawczego  Ubezpieczyciela"  na 

"limit dopuszczalnego wzrostu majątku obejmowanego  ochroną na 
warunkach przedmiotowej klauzuli" i wykreślenie w całości zdania:  "Ubezpieczyciel 
gwarantuje w automatyczną ochronę ubezpieczeniową dla całości  nowego mienia, 
całkowitego rzeczywistego wzrostu wartości mienia, jednakże  zastosowanie ma limit 
odszkodowawczy ubezpieczyciela w wysokości 40.000.000,00 PLN z tytułu niniejszej 
klauzuli" 

- wskazanie terminu aktualnych na dzień 17.11.2019r. przedmiotu i sum ubezpieczenia 
- wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku przekroczenia określonego limitu, warunkiem 

udzielenia ochrony będzie uzyskanie zgody Ubezpieczyciela  (Wykonawcy) 
b) klauzula automatycznego pokrycia (nr 2) wnioskujemy o: 

-  zmianę  zapisów w zakresie "limitu" z "limitu odszkodowawczego  Ubezpieczyciela"  na 
"limit dopuszczalnego wzrostu majątku obejmowanego  ochroną na warunkach 
przedmiotowej klauzuli" i wykreślenie w całości zdania:  "Ubezpieczyciel gwarantuje 
w automatyczną ochronę ubezpieczeniową dla całości nowego mienia, całkowitego 
rzeczywistego wzrostu wartości mienia, jednakże  zastosowanie ma limit odszkodowawczy 
ubezpieczyciela w wysokości 40.000.000,00 PLN z tytułu niniejszej klauzuli" 

- wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku przekroczenia określonego limitu,  warunkiem 
udzielenia ochrony będzie uzyskanie zgody Ubezpieczyciela (Wykonawcy) 

c) klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia - (nr 4) - wnioskujemy 
o doprecyzowanie punktu odniesienia do "sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego 
szkodą" 

d) 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" 

e) klauzula zastąpienia dla mienia (nieruchomości i ruchomości) (nr 9) - wnioskujemy 
o zmianę ostatniego zdania na " Odszkodowanie nie może być wyższe niż wysokość sumy 
ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą z uwzględnieniem zapisów dodatkowych, 
w tym przezornej sumy  ubezpieczenia." 

f) klauzula przezornej sumy ubezpieczenia (nr 12)  - wnioskujemy o: 
-  wykreślenie zapisu 'przedmiot dotknięty szkodą znajdował się poza ewidencją" 
- zmianę treści klauzuli na: 
" Do umowy ubezpieczenia wprowadza się dodatkową przezorną sumę ubezpieczenia określoną 

na każdy roczny okres rozliczeniowy. W razie wystąpienia szkody przezorna suma 
ubezpieczenia służy ograniczeniu ewentualnego niedoubezpieczenia i ma zastosowanie do tych 
pozycji mienia (zgłoszonego do ubezpieczenia) dotkniętych szkodą, dla których stwierdzono 
niedoubezpieczenie. Przezorna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy  ubezpieczenia (tzn., 
ze wypłacone odszkodowanie nie może przekraczać wysokości ustalonej sumy ubezpieczenia 
dla przedmiotu dotkniętego szkodą) 



g) klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie (nr 17)  - wnioskujemy o uzupełnienie 
treści klauzuli o wytłuszczony zapis - "... ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy i/lub 
wysokości szkody" 

h) Klauzula zalania mienia w wyniku nieszczelności (nr 20) - wnioskujemy o przeniesienie 
klauzuli do zakresu fakultatywnego lub obniżenie  limitu odpowiedzialności do 50.000,00 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

i) Klauzula wynagrodzenia ekspertów  (nr 25) - wnioskujemy o : 
- wprowadzenie zastrzeżenia o konieczności uzyskania zgody Ubezpieczyciela  (Wykonawcy) 

na powołanie eksperta/-ów 
- wykreślenie zapisu "(także, gdy okaże się że szkoda nie jest objęta umową)" 
j) Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności (nr 27) - wnioskujemy 

o zmianę franszyzy redukcyjnej na: 3 dni robocze 
Odpowiedź 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. 
c) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji zgodnie z zapisem w punkcie III.1.6 klauzula nr 4, 

Zmienionego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. 
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 nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
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 modyfikuje treść specyfikacji zgodnie z zapisem w punkcie III.1.6 klauzula nr 25, 

Zmienionego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. 
j) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji zgodnie z zapisem w punkcie III.1.6 klauzula nr 27, 

Zmienionego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. 
 
III.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej 
Pytanie 14 
III.2.1 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 ubezpieczenie OC zawodowej, 
wnioskujemy o : 
- doprecyzowanie, ze zakresem ochrony objęte są wyłącznie szkody osobowe i  rzeczowe (bez 

czystych strat finansowych) 
- potwierdzenie, ze zakres ochrony świadczony na podstawie niniejszego zamówienia nie dotyczy 

i nie obejmuje działalności podlegającej i obejmowanej ochroną w ramach systemu ubezpieczeń 
obowiązkowych 

- wykreślenie w całości zakresu opisanego w pkt. 10 (porady, opinie prawne, asysta prawna) 
Odpowiedź 14 
Ad. a) Zamawiający wyjaśnia, że ochrona w zakresie ryzyka czystej straty finansowej ma być 
świadczona zgodnie z zapisami ust. III.2.6. pkt 43. 
Ad. b) Zamawiający udziela następujących informacji: 
- ochrona ma dotyczyć szkód rzeczowych, osobowych i czystych start finansowych zgodnie 
z zapisami ust. III.2.6. pkt 43. 
- Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.2.1. 
Opisu przedmiotu zamówienia. 
- 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 15 
III.2.3. Zakres ubezpieczenia  



Wnioskujemy  o zmianę zapisu z "(bez względu na tytuł prawny do niego)" na zapis "pod 
warunkiem posiadania tytułu prawnego do niego". 
Prosimy o informację czy Zamawiający zarządza mieniem, którego nie jest właścielem lub 
użytkownikiem, a jedynie pełni czynności zarządcze. Jeśli tak, prosimy o bliższe informacje o tym 
mieniu. 
Odpowiedź 15 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.3. Zmienionego Opisu 
przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji.  
Zamawiający zarządza jedynie mieniem, którego jest właścicielem lub które użytkuje, nie wykonuje 
czynności zarządczych usługowo. 
 
Pytanie 16 
III.2.3. Zakres ubezpieczenia - definicje 
a) szkoda rzeczowa - wnioskujemy o wykreślenie ryzyka "utraty" z definicji 
b) szkoda seryjna - wnioskujemy o wykreślenie zapisu: "Jeżeli jednak pierwsza szkoda 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 pod pierwszej szkody, która powstała już w okresie 
ubezpieczenia i począwszy od niej seria  objęta jest ochroną na powyższych zasadach" 
c) Wnioskujemy o zmianę zapisów na : "... ochrona obejmuje możliwość dochodzenia roszczeń 
przez poszkodowanego w oparciu o prawo zagraniczne oraz w sądach o organach zagranicznych 
wyłącznie w przypadku szkód powstałych poza terytorium RP" 
Odpowiedź 16 
Ad. a) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
Ad. b) Zamawiający wykreśla ze specyfikacji wnioskowaną treść. Zmieniony Opis przedmiotu 
zamówienia stanowi załącznik do niniejszej informacji. 
Ad. c) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z zapisem w punkcie III.2.3. Zmienionego 
Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. 
 
Pytanie 17 
III.2.5. Zakres terytorialny - Świat 
Prosimy o szczegółowe dane nt. działalności prowadzonej przez osoby objęte ubezpieczeniem oraz 
wynikającego z niej ryzyka powstania szkód na terenach: 
a) Stanów Zjednoczonych Ameryki Północniej i Kanady lub ich posiadłości 
b) poza RP (z wyłączeniem tereny wskazanego w pkt.a) 
Odpowiedź 17 
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 18 
III.2.6. Szczegółowy zakres ubezpieczenia, rozszerzenia 
1) wnioskujemy o potwierdzenie, że w przypadku braku w SIWZ definicji dla poszczególnych ryzyk 

lub treści klauzul, zastosowanie będą miały definicje i klauzule podane w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia Wykonawcy. Definicje te i treści klauzul będą traktowane jako "zakres nie 
uregulowany postanowieniami SIWZ (...) nie stojące w sprzeczności z SIWZ" 

2) wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian dla rozszerzeń wskazanych w:  
a) pkt 2 i 3 - wnioskujemy  o ograniczenie ochrony do szkód w mieniu, na osobie  oraz 

rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych przez poszkodowanego  kosztów, 
a także wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 250.000,00 PLN na jeden 
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

b) pkt 4 - wnioskujemy o wykreślenie zapisu: "w tym wskutek dostarczenia produktu  innego 
niż uzgodniono oraz błędnego doradztwa w zakresie użycia, wykorzystania  produktu" 

c)  pkt 4 - wnioskujemy o wykreślenie zapisów: "lub ich części" oraz " zaprojektowanych, 
testowanych itp." 

d) pkt 8 - wnioskujemy o ograniczenie zakresu do szkód w mieniu i na osobie (z wyłączeniem  
czystych strat finansowych) 



e) pkt 11 - wnioskujemy o wyłączenie z zakresu szkód wyrządzonych przez wirusa HIV i/lub 
priony 

f) pkt 12 i 13 - wnioskujemy o potwierdzenie, ze do ww. zakresu będą miały  zastosowanie 
 wyłączenia zawarte w OWU, w szczególności wyłączenie powolnego  działania czynników 

g) pkt 15 - wnioskujemy o wykreślenie zapisu lub wyjaśnienie intencji Zamawiającego 
w zakresie oczekiwanej ochrony i doprecyzowanie zapisów 

h) pkt 19 - wnioskujemy o:  
- wyłączenie z ochrony szkód w pojazdach mechanicznych podlegających obowiązkowi 

rejestracji 
- w odniesieniu do sprzętu elektronicznego - wyłączenie ryzyka utraty z przyczyn innych niż 

zniszczenie lub uszkodzenie 
i) pkt 21 - wnioskujemy o ograniczenie ochrony wyłącznie do imprez, które nie  podlegają 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora imprez masowych 
j) pkt 26 - wnioskujemy o informację nt. planowanych w okresie realizacji zamówienia prac 

budowlanch związanych z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub  konstrukcji dachu 
k) pkt 36 - wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500.000,00 PLN na jeden 

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
l) pkt 37 i 38 - wnioskujemy o potwierdzenie, ze do ww. zakresu będą miały  zastosowanie 

 wyłączenia zawarte w OWU, w szczególności wyłączenie powolnego działania czynników 
m) pkt 38 - wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500.000,00 PLN na  jeden 

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
n) pkt. 39 - wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500.000,00 PLN na  jeden 

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
o) pkt 40 - wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 250.000,00 PLN na jeden 

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
p) pkt 41 - wnioskujemy o informację w posiadaniu jakich zwierząt jest Zamawiający 
q) pkt. 42 - wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500.000,00 PLN na  jeden 

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
r) pkt 43 - wnioskujemy o wprowadzenie następującej treści klauzuli czystych strat 

finansowych 
1. Zachowując postanowienia OWU, nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli, na 

podstawie wniosku Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel 
rozszerza swoją odpowiedzialność na Czyste straty finansowe. 

2. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Czyste straty finansowe powstałe 
w związku z: 
1) Produktem lub wadliwością wykonanej pracy lub usługi, 
2) inwestowaniem, w tym obrotem papierami wartościowymi, 
3) stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych, w tym kontraktów terminowych, 

opcji, warrantów, obligacji zamiennych, 
4) przetwarzaniem danych, racjonalizacją, automatyzacją, 
5) prowadzeniem kas lub wynikłe z błędów płatniczych, 
6) przekroczeniem terminów, niepodjęciem pracy, niedotrzymaniem harmonogramów 

robót, 
7) niedostarczeniem energii lub dostarczeniem energii o niewłaściwych parametrach, 
8) niedostarczeniem rzeczy lub dostarczeniem rzeczy niezgodnej z umową, 
9) przekroczeniem kosztorysów lub nieprawidłowym sporządzeniem kosztorysów, 
10) popełnieniem czynów nieuczciwej konkurencji, 
11) naruszeniem praw pracowniczych, 
12) błędnym tłumaczeniem, 
13) uchybieniami w projektowaniu i administracji systemami informatycznymi, 
14) wydaniem lub zaniechaniem wydania decyzji administracyjnej lub aktu prawa 

miejscowego, 
15) lokalizacją wad lub usterek, 
16) świadczeniem usług hostingowych, dzierżawy serwera, dostawy Internetu, 
17) prowadzeniem handlu elektronicznego, 
18) administracją danymi osobowymi, 
19) udzielaniem kredytów, pożyczek, 
20) wymianą walut, 
21) opiniowaniem, kontrolą, doradztwem, planowaniem, wyceną, kalkulacją, oceną 

jakiegokolwiek ryzyka, 



22) obrotem nieruchomościami, 
23) sprzeniewierzeniem. 

3. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Czyste straty finansowe wyrządzone 
podmiotom powiązanym kapitałowo. 

s) wnioskujemy o zmianę zapisów przy określeniu limitów odpowiedzialności ze  "zdarzenie/-a" 
na "wypadek/-ki" 

Odpowiedź 18 
Ad. 1) Nie należy utożsamiać faktu odmiennego definiowania tożsamego ryzyka w SIWZ i OWU jako 
sytuacji nieuregulowanej postanowieniami SIWZ np. ryzyko szkód z tytuł u OC za mienie 
powierzone może przyjmować inną definicję (nazewnictwo) w OWU, dotyczy jednakże tego samego 
ryzyka/ zagadnienia, w takiej sytuacji stosuje się zapisy SIWZ. Zapisy III.2. przywołane w pytaniu 
mają zastosowanie, jeżeli definicje, zapisy SIWZ nie dokonują regulacji w zakresie danego ryzyka. 
Ad. 2)  

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. 
c) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji zgodnie z zapisem w punkcie III.2.6 pkt 6 

Zmienionego Opisu Przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji  
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 potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do treści w punkcie III.2.6 

punkt 12 i 13 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
g) Zamawiający udziela następujących informacji: Ochrona ma obejmować szkody wyrządzone 

osobom trzecim na skutek winy po stronie Zamawiającego 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. 

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 udziela następujących informacji: na chwilę obecną Zamawiający nie 

przewiduje prowadzenia wspomnianych prac. Jednocześnie w sytuacji potrzeby wykonania 
tego rodzaju czynności, Zamawiający nie będzie ich wykonywał we własnym zakresie. 
Czynności tego rodzaju będą realizowane na zlecenie Zamawiającego przez 
wyspecjalizowane podmioty. Zapis Opisu przedmiotu zamówienia dotyczy w szczególności 
ewentualnej odpowiedzialności wynikającej z błędu w wyborze wykonawcy tych prac.  

k) 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. 
p) Zamawiający udziela następujących informacji: Aktualnie na Wydziale Biotechnologii są 

prowadzone eksperymenty z udziałem muszek owocówek. Brak na dzień dzisiejszy innych 
zwierząt. 

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

 
Pytanie 19 
III.2.7. Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 
a) klauzula reprezentantów (nr 2) - wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 
1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
b) klauzula kwotacji na bazie sumy gwarancyjnej (nr 4)  - wnioskujemy o: 

- wprowadzenie zastrzeżenia (do treści zdania drugiego klauzuli) na uzyskanie zgody 
Ubezpieczyciela (Wykonawcy) na odtworzenie podlimitu / sumy gwarancyjnej 

- określenia wysokości składki dodatkowej za odtworzenie podlimitu / sumy gwarancyjnej w toku 
indywidualnych negocjacji  

Odpowiedź 19 
Ad. a) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
Ad. b) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji zgodnie z zapisem w punkcie III.2.7 klauzula nr 4 
Zmienionego Opisu Przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. 

 



Pytanie 20 
Z uwagi na charakter ryzyka, oczekiwany zakres pokrycia wnioskujemy o uwzględnienie czasu 
niezbędnego na szczegółową ponowną analizę przedmiotu zamówienia (po uzyskaniu stanowiska 
Zamawiającego wobec postulowanych zmian) i przesunięcie terminu składania ofert do dnia 
16.09.2019r. 
Odpowiedź 20 
Zamawiający zmienia termin składania ofert – jak podano na końcu niniejszej informacji.  
 
Pytanie 21 
Prosimy o rozbicie na poszczególne lokalizacje sum ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych i zbiorów 
muzealnych. 
Odpowiedź 21 
Zbiory muzealne zgodnie z pkt I.16 Opisu Przedmiotu Zamówienia znajdują się w Gmachu Głównym 
UWr – pl. Uniwersytecki 1, Wrocław. Zamawiający ze względu na sposób prowadzenia ewidencji nie  
jest w stanie wskazać konkretnej wartości zbiorów bibliotecznych znajdujących się 
w poszczególnych lokalizacjach, jednakże według planów Biblioteki Uniwersyteckiej do końca 
listopada 2019 roku wszystkie zbiory biblioteczne powinny znaleźć się w nowej lokalizacji przy 
ul. F. Joliot – Curie 12. 
 
Pytanie 25 
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są 
zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym 
wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem 
przyczyny. 
Odpowiedź 25 
Zamawiający wedle swojej wiedzy informuje, że odpowiednie jednostki organizacyjne zobligowane 
są do utrzymywania bezpieczeństwa pożarowego obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Aktualnie jeden obiekt został wyłączony z użytkowania m.in. w związku z brakiem spełniania norm 
w zakresie zabezpieczeń ppoż. Jest to budynek Audytorium Chemii (stare), ul. Joliot-Curie 14. 
W prowadzonym przez Zamawiającego, w ostatnim czasie, postępowaniu przetargowym nie udało 
się wyłonić Wykonawcy, którego zadaniem będzie wykonanie prac mających na celu dostosowanie 
obiektu do obowiązujących przepisów. W przypadku szkody w budynku Audytorium Chemii (stare) 
Wykonawca zachowuje prawo do odmowy lub ograniczenia odszkodowania w sytuacji gdy brak 
wymaganych przepisami zabezpieczeń przyczyni się do powstania szkody lub zwiększenia jej 
rozmiaru. 
 
Pytanie 26  
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym  
b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki. 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum 
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Niezależenie od powyższego prosimy o wyłączenie tych 
obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do 
zakresu ryzyk nazwanych. 
Odpowiedź 26 
Zamawiający udzielił kompleksowej odpowiedzi na temat stanu obiektów w załączniku nr 10e do 
OPZ. Informację o stanie technicznym można określić w oparciu o dane nt. remontów czy planów 
w tym zakresie. W sytuacji obiektów nieużytkowanych Zamawiający może traktować niektóre z nich 
jako ‘do rozbiórki” ze względu na brak planów co do ich dalszego wykorzystania. Na ten moment 
brak obiektów co do których wydano decyzję o rozbiórce, brak również decyzji administracyjnych 
nakazujących rozbiórkę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że posiada budynek o stopniu 
zużycia przekraczającym 50% taki jak: Pałac w Białkowie – zużycie 63%, ale aktualnie 
w gruntownym remoncie (wartość księgowa brutto 287 985, 73 zł). 

 
Pytanie 27 
Prosimy informację czy w najbliższym czasie planowane są jakieś inwestycje budowlane, jeśli tak to 
jakie i kiedy.  
Odpowiedź 27 



Zamawiający na bieżąco decyduje o skali inwestycji ze względu na stan posiadanych środków. 
Według aktualnych planów inwestycyjnych przewiduje się ich wartość na poziomie do 5% sumy 
ubezpieczenia budynków budowli wskazanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
 
Pytanie 28 
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 28 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 
Pytanie 29 
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 29 
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 30 
Prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 50 000 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 30 
Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji zgodnie z zapisem w punkcie III.1.1.1. ppkt 18 
Zmienionego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej Informacji.  

 
Pytanie 31 
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 31 
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 32  
 Dotyczy spisu inwentaryzacyjnego prosimy o wykaz eksponatów i mienia muzealnego powyżej 
100 000 PLN z określeniem ich pojedynczych wartości. 
Odpowiedź 32 
Zamawiający nie posiada eksponatów i mienia muzealnego, których wartość jednostkowa 
przekraczałaby 100 000 zł (wg wartości księgowej brutto, wg której zbiory są ubezpieczane). 

 
Pytanie 33 
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 33 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
 
 



Pytanie 34 
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 34 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 35 
Uderzenie pojazdu – wnosimy o zastosowanie limitu w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenie 
Odpowiedź 35 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 36 
Dotyczy punkt III.1.1.2  Wnosimy o określenie sum ubezpieczenia dla obiektów nieużytkowanych. 
Odpowiedź 36 
Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w punkcie I.18 Zmienionego Opisu Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji.  
 
Pytanie 37 
Prosimy o potwierdzenie iż gotówka przechowywane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.   
Odpowiedź 37 
Wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu zobligowane są do stosowania ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 
 
Pytanie 38 
Dotyczy klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ wnosimy 
o zmniejszenie limitu z 40 mln PLN do 20 mln PLN dodatkowo wnosimy o wprowadzenie obowiązku 
opłaty dodatkowej składki liczonej od łącznej sumy ubezpieczenia zgłoszonej do ubezpieczenia. 
Odpowiedź 38 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.  

 
Pytanie 39 
Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony: „tereny zielone, roślinny ozdobne, drzewa, nasadzenia” jeśli 
nie jest to możliwe to wnosimy o zastosowanie limitu w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenie lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.  
Odpowiedź 39 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.  
 
Pytanie 40 
Prosimy o potwierdzenie, że dla obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej suma 
ubezpieczenia została określona w wartości odtworzeniowej lub ewidencyjnej brutto (a nie w 
wartości zabytkowej, czy historycznej). 
Odpowiedź 40 
Zamawiający udziela następujących informacji: Wartość wszystkich budynków i budowli są 
określone wg wartości księgowej brutto, co wskazano w tabeli z wyszczególnionym Przedmiotem 
ubezpieczenia pkt III.1.3. opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 41 
Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000zł lub innego akceptowalnego dla 
Zamawiającego dla ryzyka działania człowieka 
Odpowiedź 41 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 42 
Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód 
spowodowanych przez zwierzęta 
Odpowiedź 42 



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

Pytanie 43 
Dla ubezpieczenia roślin w ogrodzie botanicznym, arboretum lub jednostkach prosimy o zmianę 
zakresu na ryzyka nazwane lub potwierdzenie że wyłączona jest odpowiedzialność ubezpieczyciela 
za szkody w roślinach: 
a) chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w 

odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających lub nie 
zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki w terminie umożliwiającym 
zwalczenie choroby lub szkodników, 

b) przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych, 
Odpowiedź 43 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w odniesieniu do powyższej treści w punkcie 
III.1.3.1. Opisu Przedmiotu Zamówienia 
 
Dotyczy - Część 1: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
Pytanie 44 
Prosimy o zaktualizowanie zestawienia szkodowości wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 
Odpowiedź 44 
Zamawiający uzyskał od obecnego Ubezpieczyciela aktualne dane o szkodowości według stanu na 
dzień 22.08.2019, w związku z tym udzielając odpowiedzi na niniejsze pytanie Zamawiający 
dokonuje zmiany załącznika 10c do OPZ poprzez jego aktualizację według stanu na dzień 
22.08.2019. Zmodyfikowany załącznik znajduje się w załączeniu do odpowiedzi na pytania 
 
Pytanie 45 
Zwracamy się z prośbą o wskazanie jaki % zbiorów bibliotecznych (zadeklarowana suma 
ubezpieczenia 262.829.911,26 zł łącznie na wszystkie biblioteki) znajduje się w bibliotece głównej 
tj. przy ul. Joliot-Curie 12. 
Odpowiedź 45 
Zamawiający ze względu na sposób prowadzenia ewidencji nie jest w stanie wskazać konkretnej ani 
procentowej wartości zbiorów bibliotecznych znajdujących się w poszczególnych lokalizacjach, 
jednakże według planów Biblioteki Uniwersyteckiej do końca listopada 2019 roku wszystkie zbiory 
biblioteczne powinny znaleźć się w nowej lokalizacji przy ul. F. Joliot – Curie 12. 
 
 
Pytanie 46 
Prosimy o potwierdzenie, że do polisy zostanie dołączony wykaz zbiorów/eksponatów muzealnych 
wraz z ich szacunkową wartością jednostkową. 
Odpowiedź 46 
Zamawiający nie dysponuje aktualną wersją pełnego spisu muzealiów, którą mógłby przekazać 
Wykonawcy.  
 
Pytanie 47 
Wnioskujemy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody 
nie mniej niż 5 000 zł. 
Odpowiedź 47 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 48 
W jakim celu i w jakim zakresie Zamawiający korzysta z produktów modyfikowanych genetycznie 
GMO? 
Odpowiedź 48 
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 49 
Czy Zamawiający wytwarza jakiekolwiek produkty z zastosowaniem produktów modyfikowanych 
genetycznie GMO? 
Odpowiedź 49 



Zamawiający może prowadzić doświadczalną w warunkach laboratoryjnych uprawę roślin GMO na 
skalę badań, natomiast nie wprowadza do obrotu tych produktów. 
 
Pytanie 50 
Czy w trakcie okresu realizacji umowy Zamawiający planuje samodzielne wprowadzanie do obrotu 
produktów GMO? 
Odpowiedź 50 
Zamawiający nie ma takich planów. 
 
Pytanie 51 
Jaki przychód Zamawiający generuje z tytułu badań i testów laboratoryjnych z zakresu 
biotechnologii (badania nad GMO), przenoszenia wyników badań do praktycznego zastosowania, 
komercjalizacji badań? 
Odpowiedź 51 
Obecnie i dotychczas nie było realizacji świadczonych na rzecz osób trzecich w związku z badaniami 
GMO i komercjalizacją badań. 
 
Pytanie 52 
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 52 
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 chromosomów 
bakteryjnych – poszukiwanie nowych celów w terapii 
skierowanej przeciwko określonym patogenom, helicobacter 
pylori i mycobacterium tuberculosis” 

Wrocławskim Centrum Badań EIT 

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 53 
Prosimy o wykaz pięciu największych kontraktów ze wskazaniem przedmiotu i wartości realizacji 
świadczonych na rzecz osób trzecich przez wydział Chemii. 
Odpowiedź 53 
W związku z zawarciem przez Zamawiającego umów zawierających klauzule poufności, 
Zamawiający nie może przekazać Wykonawcy oczekiwanych informacji. 
 
Pytanie 54 
Jaki przychód Zamawiający generuje z tytułu wykorzystania nanotechnologii i biotechnologii? 
Odpowiedź 54 
Przychód generowany z wskazanego tytułu nie przekracza 1 mln zł rocznie. 
 
 
 



Pytanie 55 
W jaki zakresie Zamawiający współpracuje z podmiotami komercyjnymi na terenie USA i Kanady 
i jaki generuje z tego tytułu przychód? 
Odpowiedź 55 
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 56 
Prosimy o wskazanie jakie produkty Zamawiający wprowadza na rynek i jaki przychód osiąga z tego 
tytułu. 
Odpowiedź 56 
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 57 
W odniesieniu do pkt. III.2.7. klauzula 4) zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie treści klauzuli 
przez wprowadzenie postanowienia, iż odnowienie limitu lub sumy gwarancyjnej może nastąpić po 
wyczerpaniu limitu lub sumy gwarancyjnej jednokrotnie w każdym rocznym okresie rozliczeniowym. 
Odpowiedź 57 
Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji zgodnie z zapisem w punkcie III.2.7 klauzula nr 4 
Zmienionego Opisu Przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. 
 
Pytanie 59 
Z uwagi na planowany termin wykonania usługi 36 m-cy prosimy o wprowadzenie możliwości 
zastosowania nw. klauzuli wypowiedzenia: 
Klauzula wypowiedzenia. 
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 2-
miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy 
czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się 
wyłącznie: 
1. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek 
ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 
2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego. 
3. Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw 
oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do składki 
zarobionej (składka przypisana z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pomniejszona o rezerwę 
składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie 
przekroczy 40% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim 
roku ubezpieczenia. 
W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 
40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek. Wykonawca 
w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia 
zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami 
umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca 
rocznego okresu ubezpieczenia. 
Odpowiedź 59 
Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy. 
 
Pytanie 60 
Prosimy o włączenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane) klauzuli: 
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne. 
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul 
rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek 
szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie 
lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez 
wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań 
hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane 



elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, 
fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie 
funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także 
koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, 
które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 
Przy czym za: 
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, 
interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do 
przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz 
inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi 
takich urządzeń. 
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod 
zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, 
programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci 
komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe 
i logiczne”. 
Lub  potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód, o których mowa 
w klauzuli. 
Odpowiedź 60 
Intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną ryzyk cybernetycznych w zakresie ubezpieczenia 
mienia od wszystkich ryzyk. Zapisy klauzuli nie stoją w sprzeczności z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia, a w związku z tym dopuszczalne jest złożenie oferty z jej zastosowaniem.   
 
Pytanie 61 
Pkt. III.1.1.1, ppkt. 2, s. 13 Prosimy o wykreślenie z definicji dymu, oparów i wyziewów zapisu 
„w tym również wywołane przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem działalności 
oświatowej, dydaktycznej, naukowej, komercyjnej, w związku z procesem technologicznym 
związanym z prowadzonymi pracami, badaniami, doświadczeniami” 
Odpowiedź 61 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian 
 
 
Pytanie 62 
Pkt. III.1.1.1, ppkt. 6, s. 13  Prosimy o wykreślenie z definicji wybuchu  „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 
naukowobadawczych itp. które mogą mieć charakter działań oświatowych, dydaktycznych, 
naukowych, komercyjnych (badania i prace zamawiane przez zewnętrzne instytucje i firmy). 
Odpowiedź 62 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 63  
Pkt. III.1.1.1, ppkt. 7,  Prosimy o wykreślenie z definicji upadek statku powietrznego „awaryjny 
zrzut paliwa”. 
Odpowiedź 63 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 64 
Pkt. III.1.1.1, ppkt. 18 Prosimy o wykreślenie z definicji powodzi zapisu „Limit nie ma zastosowania 
(ubezpieczenie do pełnej wartości) jeżeli na obszarze dotkniętym zalaniem lub w jego bezpośredniej 
bliskości wystąpiła w tym samym czasie powódź lub deszcz nawalny w rozumieniu przytoczonej 
definicji, a podniesienie się poziomu wód gruntowych było związane bezpośrednio z sytuacją 
kryzysową na danym terenie.” 
Odpowiedź 64 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 65 
Pkt. III.1.1.1, ppkt. 17, Prosimy o wykreślenie przedmiotowego punktu w całości. 
Odpowiedź 65 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 



 
Pytanie 66 
Pkt III.1.1.1. ppkt.13. Proszę o wprowadzenie definicji huraganu: 
huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,8 m/s, ustalanej przez IMiGW, którego działanie 
wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW wystąpienie 
huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód. 
Odpowiedź 66 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 67 
Pkt III.1.1.1. ppkt.27- proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. 
Odpowiedź 67 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 68 
Pkt III.1.1.1. ppkt. 42- proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. 
Odpowiedź 68 
Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w punkcie III.1.1.1. ppkt 42 Zmienionego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. 
 
Pytanie 69 
Pkt III 1.2. Miejsce ubezpieczenia- proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do ppkt. C) 
proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. 
Odpowiedź 69 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 70 
Pkt III.1.3.1. str. 18- proszę o wykreślenie ppkt. C i D. 
Odpowiedź 70 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 71 
Dot. klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia- proszę o podanie limitu odpowiedzialności. 
Odpowiedź 71 
Zamawiający udziela informacji: Wysokość przezornej sumy ubezpieczenia została wskazana 
w tabeli na stronie 19-20 OPZ w poz. 26. 
Pytanie 72 
Proszę o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z zużyciem technicznym 
większym, niż 50% - jeśli tak, proszę o podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju 
i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy 
w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie. 
Odpowiedź 72 
Zamawiający posiada Budynek Pałacowy w Białkowie, którego zużycie techniczne wynosi 63%. 
Budynek jest aktualnie w gruntownym remoncie, a jego wartość księgowa brutto wynosi 
287 985,73 zł. 
 
Pytanie 73 
Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest 
każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku proszę o wskazanie budynków nie 
spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź 73 
Według wiedzy Zamawiającego wszystkie budynki podlegają regularnym przeglądom zgodnie 
z prawem, Zamawiający dochowuje staranności w tym zakresie. 
 
Pytanie 74 
Proszę o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego 
obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zwierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub 
innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej proszę o udzielenie bliższych 
informacji. 



Odpowiedź 74 
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 75 
Proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi 
przepisami, są sprawne  technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy. 
Odpowiedź 75 
Zamawiający wedle swojej wiedzy informuje, że odpowiednie jednostki organizacyjne zobligowane 
są do utrzymywania bezpieczeństwa pożarowego obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Aktualnie jeden obiekt został wyłączony z użytkowania m.in. w związku z brakiem spełniania norm 
w zakresie zabezpieczeń ppoż. Jest to budynek Audytorium Chemii (stare), ul. Joliot-Curie 14. 
W prowadzonym przez Zamawiającego, w ostatnim czasie, postępowaniu przetargowym nie udało 
się wyłonić Wykonawcy, którego zadaniem będzie wykonanie prac mających na celu dostosowanie 
obiektu do obowiązujących przepisów. W przypadku szkody w budynku Audytorium Chemii (stare) 
Wykonawca zachowuje prawo do odmowy lub ograniczenia odszkodowania w sytuacji gdy brak 
wymaganych przepisami zabezpieczeń przyczyni się do powstania szkody lub zwiększenia jej 
rozmiaru. 
 
Pytanie 76 
Zbiory biblioteczne - prosimy o wskazanie, czy wśród przedmiotowych zbiorów znajdują się tzw. 
białe kruki - prosimy o ich wykaz z określeniem wartości. 
Odpowiedź 76 
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie przygotował zestawienie wyceny cymeliów (najcenniejszych 
zbiorów z poszczególnych kolekcji specjalnych). Wycena inwentarzowa szczególnie cennych 
obiektów z każdego oddziału (czyli z każdego typu kolekcji): 
- Oddziału Zbiorów Kartograficznych - Łączna wartość inwentarzowa: 276 000,00 zł (słownie: 
dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 
- Oddziału Zbiorów Graficznych - Łączna wartość inwentarzowa: 6 144 570,00 zł (słownie: sześć 
milionów sto czterdzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych) 
- Oddział Zbiorów Muzycznych  - Łączna wartość inwentarzowa: 598.650 000 zł (słownie: pięćset 
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) 

- Oddziału Rękopisów i Starych druków - Łączna wartość inwentarzowa: 82 182 800,00 zł 
(słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) 

 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wykazy stanowiące załącznik do odpowiedzi. 
 
Pytanie 77 
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, punkt III.2.3. Zakres ubezpieczenia. Proszę 
o wprowadzenie zapisu: 
Czysta strata finansowa.  
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
- wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową 
ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu; 
-  związane ze stosunkiem pracy; 
-  wynikające z niedotrzymania terminów; 
-  wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów; 
-  wyrządzone przez wadliwy produkt; 
-  wynikające z działalności reklamowej; 
- polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości 
przedmiotu umowy; 
- związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub 
gospodarczo podmiotom; 
- związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub 
wycenie. 
Odpowiedź 77 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 



 
Pytanie 78 
Punkt III.2.6. ppkt 4- proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. 
Odpowiedź 78 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
 
Pytanie 79 
Punkt III.2.6. ppkt 5- proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. 
Odpowiedź 79 
Do punktu III.2.6. ppkt 5 zastosowanie ma już limit odpowiedzialności, bezpośrednio w nim 
wskazany. 
 
 
Pytanie 80 
Punkt III.2.6. ppkt 11- proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. 
Odpowiedź 80 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 81 
Punkt III.2.6. ppkt 17- proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. 
Odpowiedź 81 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
 
Pytanie 82 
Punkt III.2.6. ppkt 21- proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. 
Odpowiedź 82 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 83 
Punkt III.2.6. ppkt 26- proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. 
Odpowiedź 83 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
 
Pytanie 84 
Punkt III.2.6. ppkt 31- proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. 
Odpowiedź 84 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
 
Pytanie 85 
Punkt III.2.6. ppkt 33- proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. 
Odpowiedź 85 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
 
Pytanie 86 
Punkt III.2.6. ppkt 43- proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. 
Odpowiedź 86 
Do punktu III.2.6. ppkt 43 zastosowanie ma już limit odpowiedzialności, bezpośrednio w nim 
wskazany. 
 
Pytanie 87 
Część 1 – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie  poniższej klauzuli wypowiedzenia umowy: 
KLAUZULA WYPOWIEDZENIA W PRZYPADKU UMÓW WIELOLETNICH  



Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 60 dniowego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12 m-cznego okresu ubezpieczenia/okresu 
rozliczeniowego/ okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że 
Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą 
wyłącznie: 
1. wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy tj. po przekroczeniu 40% per każda linia 
ubezpieczeniowa, liczona jako stosunek wypłaconych odszkodowań i zawiązanych rezerw do 
zapłaconej składki w okresie rozliczeniowym (okres porównania min. 9 m-cy). 
2. istotna zmiana warunków reasekuracyjnych, w tym brak możliwości pozyskania reasekuracji; 
3. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się  Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub 
danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. 
Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie 
uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż 
powyższym trybie. Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym 
wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna. Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy 
ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi 
okres rozliczeniowy. W przypadku braku porozumienia co do nowych warunków ubezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem pierwszego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia umowa 
ubezpieczenia wygasa w całości lub w odniesieniu do negocjowanej linii z końcem pierwszego 12-
miesięcznego okresu ochrony. Oprócz ww. zastrzeżenia warunki kontynuacji ubezpieczeń będą 
możliwe na niezmienionych warunkach o ile wartości sum ubezpieczenia nie ulegną zwiększeniu lub 
zmniejszeniu o więcej niż 20% w stosunku do przyjętych w pierwszym okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź 87 
Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy. 
 
III.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane)  
Pytanie 88 
Czy jakiekolwiek zbiory muzealne, eksponaty lub księgozbiory znajdują się w pomieszczeniach 
poniżej poziomu gruntu (w piwnicach)? Jeśli tak to w jakich lokalizacjach? 
Odpowiedź 88 
Zamawiający udziela następujących informacji: w pomieszczeniach w lokalizacji ul. Joliot-Curie 12, 
Wrocław, księgozbiory znajdują się w specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych 
pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. Pod opieką Muzeum znajduje się jeden magazyn 
muzealny, usytuowany w piwnicy Gmachu Głównego (pl. Uniwersytecki 1), w którym ze względy na 
warunki wilgotnościowe przechowywane są jedynie instrumenty ze szkła, metalu, porcelany. 
 
Pytanie 89 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1.000.000 PLN dla 
ryzyka powodzi dla lokalizacji ul. Juliot-Curie 12? 
Odpowiedź 89 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
 
Pytanie 90 
Prosimy po podział sumy ubezpieczenia księgozbiorów i zbiorów muzealnych na lokalizacje. 
Odpowiedź 90  
Zbiory muzealne zgodnie z pkt I.16 Opisu Przedmiotu Zamówienia znajdują się w Gmachu Głównym 
UWr – pl. Uniwersytecki 1, Wrocław. Zamawiający ze względu na sposób prowadzenia ewidencji nie  
jest w stanie wskazać wartości zbiorów bibliotecznych znajdujących się w poszczególnych 
lokalizacjach, jednakże według planów Biblioteki Uniwersyteckiej do końca listopada 2019 roku 
wszystkie zbiory biblioteczne powinny znaleźć się w nowej lokalizacji przy ul. F. Joliot – Curie 12. 
 
Pytanie 91 
Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą 
miały ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne/szczególne warunki 
ubezpieczenia Wykonawcy wskazuj przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu 
ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
Odpowiedź 91 



Zgodnie z SIWZ Wykonawca ma prawo stosować wyłączenia określone we własnych warunkach 
ubezpieczenia, na które będzie powoływać się w ofercie, w takim stopniu, w jakim nie stoją one 
w sprzeczności z postanowieniami SIWZ.  
 
Pytanie 92 
Prosimy o informacje o planowanych w trzyletnim okresie ubezpieczenia inwestycjach, inwestycjach 
w toku (prosimy o wykaz takich inwestycji z ich opisem oraz wartością, charakterem inwestycji). 
Odpowiedź 92 
Zamawiający na bieżąco decyduje o skali inwestycji ze względu na stan posiadanych środków. 
Według aktualnych planów inwestycyjnych przewiduje się ich wartość na poziomie do 5% sumy 
ubezpieczenia budynków budowli wskazanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
 
Pytanie 93 
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone 
- instalacje solarne 
- instalacje fotowoltaiczne? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o podanie przyjętych do ubezpieczenia wartości oraz 
daty produkcji sprzętu. 
Odpowiedź 93 
W ramach zgłoszonego mienia nie zostały ujęte instalacje solarne ani instalacje fotowoltaiczne. 
 
Pytanie 94  
AD. 1.3.  Przezorna suma ubezpieczenia – wnioskujemy o zmianę na 10.000.000 PLN  
Odpowiedź 94 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
AD III.1.1 Zakres ubezpieczenia 
Pytanie 95 
Ad. pkt 26  Kradzież zwykła- czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie zapisu:  
”zagubienie przedmiotu ubezpieczenia ” 
Odpowiedź 95 
Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w punkcie III.1.1.1. ppkt 26 Zmienionego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. 
 
 
Pytanie 96 
Ad. pkt 32  „Zniszczenia wyrządzone przez zwierzęta” - czy Zamawiający zgodzi się na 
wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia? 
Odpowiedź 96 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 97 
Ad. Pkt 39. Czy Zamawiający zaakceptuje poniższą treść Klauzuli terroryzmu 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że: 
1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek aktów 
terroryzmu. 
2. Za terroryzm uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub 
politycznych, indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu 
wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu 
przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia 
celów politycznych lub społecznych. 
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji 
biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, 
promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb 
i fałszywych alarmów. 
4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli 1000.000,00 PLN na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
5. Każde odszkodowanie pomniejszone zostanie o udział własny Ubezpieczającego w szkodzie 
w wysokości 10%, nie mniej niż 5 000,00 PLN. 



Odpowiedź 97 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
 
Pytanie 98 
Ad. Pkt III.1.3.1 b) ”namioty, stragany, szklarnie, namioty foliowe, inspekty” czy Zamawiający 
zgodzi się na wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia? 
Odpowiedź 98 
Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w punkcie III.1.3.1. ppkt b) Zmienionego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. 
 
Pytanie 99 
Ad. Pkt III.1.3.1 c) i d) Wnioskujemy o wykreślenie w całości  
Odpowiedź 99 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
III.1.6. Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 
Pytanie 100 
Ad 4)  Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia – wnioskujemy o wykreślenie klauzuli lub 
przeniesienie jej do zakresu fakultatywnego 
Odpowiedź 100 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 101 
Ad.  26) Klauzula likwidatora szkód – Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli 
Odpowiedź 101 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
 
Część 2 – Ubezpieczenie komunikacyjne 
IV.1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych 
Pytanie 102 
Pkt. IV.1.4. – prosimy o możliwość naliczenia składki minimalnej w wysokości 1,00 PLN za 
wystawienie Zielonej Karty, wynika to z ograniczeń technicznych – brak możliwości wystawienia ze 
składką zerową  
Odpowiedź 102 
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza naliczenie składki z tytułu ZK, natomiast w takiej sytuacji 
wykonawca powinien dostosować wysokość składki na polisie OC, w taki sposób, aby łączna składka 
za OC+ZK wynosiła dokładnie tyle ile wskazał w formularzu ofertowym za polisę ubezpieczenia OC. 
 
 
 IV.2 Ubezpieczenie auto-casco 
Pytanie 103 
Pkt. IV.2.3. Zakres terytorialny: 

a) Prosimy o zmianę zakresu terytorialnego na - granice geograficzne Europy oraz na 
terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu 

b) Prosimy o zmianę zakresu terytorialnego na - granice geograficzne Europy oraz na 
terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu 

Odpowiedź 103 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że powyższy zapis nie jest niezgodny z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia. 
 
Pytanie 104 
Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 3 lat zdarzały się wyjazdy ubezpieczonych pojazdów 
na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii? Jeśli tak, prosimy o podanie ilość takich 
wyjazdów. 
Odpowiedź 104 
W okresie ostatnich 3 lat miało miejsce 6 wyjazdów na terytorium Ukrainy. 



 
 
Pytanie 105 
Prosimy o informację, czy możliwe jest ograniczenie zakresu ubezpieczenia o kradzież pojazdu oraz 
kradzież wyposażenia na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii? 
 
 
Odpowiedź 105 
Powyższe ograniczenie jest możliwe tylko dla pojazdów wskazanych w Załączniku nr 10b do SIWZ, 
dla których nie wskazano rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o takie szkody. Szczegółowo wskazuje 
na to punkt IV.2.3 Opisu przedmiotu zamówienia.  
 
 
Pytanie 106 
Pkt. IV.2.6. Prosimy o wykreślenie ppkt 6. dotyczącego szkód w ogumieniu 
Odpowiedź 106 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 107 
IV.3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 
Pkt. IV.3.4. Zakres terytorialny: 
a) Prosimy o zmianę zakresu terytorialnego na - granice geograficzne Europy oraz na 
terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu 
Odpowiedź 107 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że powyższy zapis nie jest niezgodny z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia. 
 
 
Pytanie 108 
IV.4 Ubezpieczenie assistance 
Prosimy o dopisanie: 
Usługi Assistance świadczone przez Wykonawcę obejmuję: 
b) Naprawę ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia w przypadku jego unieruchomienia 
wskutek wypadku lub awarii pojazdu, a także wskutek użycia niewłaściwego paliwa, rozładowania 
akumulatora oraz awarii ogumienia (świadczenie obejmuje koszty dojazdu pomocy drogowej oraz 
robocizny, z wyłączeniem kosztów części lub materiałów użytych do naprawy); jeżeli naprawa 
pojazdu nie jest możliwa w miejscu wystąpienia awarii lub unieruchomienia, organizowane jest 
holowanie pojazdu 
Odpowiedź 108 
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie tj. IV.4.2. pkt b) 
bez zmian. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że wnioskowane kwestie są 
uregulowane w Opisie Przedmiotu Zamówienia IV.4.2. pkt c). 
 
 
Zamawiający przekazuje w załączeniu: 
- zmieniony Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie 1, 2 (Załącznik nr 10 do SIWZ), 
- zmieniony Wzór umowy. Zadanie 1 (Załącznik nr 11a do SIWZ), 
- opinie techniczne i RZGW (dot. pyt. 31) 
- zmieniony Załącznik 10c (dot. pyt. 44)  
- wykaz cymeliów (dot. pyt. 76) 
z uwzględnieniem ww. zmian. 

 
 
 
 
 
 
 



W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz na podstawie art. 38 ust. 6 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze 
zm.) Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 18.09.2019 r. do godz. 10;00, 
- otwarcie ofert: dnia 18.09.2019 r. do godz. 11:00 
- minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą; do dnia 16.11.2019 r. 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający przekazuje ogłoszenie o sprostowaniu 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 
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