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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 3. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 

Na podstawie art. 38 ust. 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 wyjaśnień treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - ZMIENIONY 
 

II. WARUNKI UBEZPIECZENIA - ZASADY OGÓLNE 
 
Pytanie 1: Wnioskujemy o wykreślenie zapisów ust. II.7 w całości   
Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie 

bez zmian. 
 

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

 
III.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

 
Pytanie 2:  
III.1.1. Zakres ubezpieczenia  
a) pkt. III.1.1.1.5 - przepięcie i szkody elektryczne - wnioskujemy o wykreślenie zapisów 
wprowadzonych przy limicie odpowiedzialności:  "Limit odpowiedzialności nie ma 
zastosowania, gdy w wyniku przepięcia doszło do pożaru, wybuchu lub innego zdarzenia 
objętego ochroną ubezpieczeniową" lub wyjaśnienie intencji Zamawiającego w szczególności 
dla podkreślonej części zapisu  ->  z uwagi na ubezpieczenie od wszystkich ryzyk w przypadku 
jakiej szkody limit będzie miał zastosowanie?  
 
b) pkt. III.1.1.1.28 i 29 - wandalizm/dewastacja i szkody estetyczne/graffiti - 
wnioskujemy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności wskazany w pkt. III.1.1.1.29 (dla szkód 
estetycznych) stanowi podlimit dla limitu określonego w pkt. III.1.1.1.28 (dla 
wandalizmu/dewastacji) 
 
Odpowiedź 2:  
a) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że limit dotyczy uszkodzeń w wyniku przepięcia i szkód 
elektrycznych zgodnie z zapisami wskazanego punktu. Zapis o niestosowaniu limitu dotyczy 
tylko i wyłącznie sytuacji, gdy w następstwie przepięcia jako pierwotnej przyczyny szkody 
dojdzie do dalszej eskalacji szkody i wystąpienia na skutek przepięcia innego ryzyka 
objętego ochroną np. pożaru, zalania itp. W tym rozumieniu limit na przepięcie nie będzie 
miał zastosowania w odniesieniu do szkód następczych, w ich przypadku stosowane będą 
zapisy umowy adekwatne do ryzyka które wystąpiło w następstwie przepięcia. 

b) Zamawiający nie potwierdza i wyjaśnia, że limity określone w pkt III.1.1.1.28 i 29 są 
odrębne, podobnie jak wszystkie inne limity określone w  III.1.1.1. 



 
Pytanie 3:  
III.1.1.2 Zakres ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji - wnioskujemy  
ograniczenie ochrony do ryzyk nazwanych wskazanych w pkt. III.1.1.1 poz.1-4, 6-8,  10-
16, 18-23 i brak ochrony w zakresie ryzyk wskazanych w poz.:, 5, 9, 17, 24-44 
 
Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym 
zakresie bez zmian. Jednocześnie Zamawiający odsyła do treści punktu III.1.1.2. w którym podano 
charakterystykę mienia wyłączonego z eksploatacji, według której stan i poziom zabezpieczeń tego 
rodzaju mienia nie odbiega istotnie od mienia eksploatowanego, zatem wniosek Wykonawcy w 
ocenie Zmawiającego nie ma uzasadnienia. Również w punkcie III.1.1.2. podano charakterystykę 
mienia nieużytkowanego dla którego zakres ubezpieczenia został ograniczony zgodnie z treścią tego 
punktu 
 
Pytanie 4:  
III.1.3.1  Przedmiot ubezpieczenia 
a) pkt f  - w związku z zapisami powołanego pkt, prosimy o potwierdzenie, ze wartość nośników 
danych i oprogramowania (które mają zostać objęte ochroną, zgodnie z oczekiwaniem 
Zamawiającego) została ujęta w ramach zadeklarowanego przedmiotu i sum ubezpieczenia 
 
b) pkt g - wnioskujemy o: 
 -  wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych podczas prób i testów 
związanych z konserwacją, naprawą, utrzymaniem technicznym w lokalizacjach Zamawiającego 
 - wyłączenie z ochrony szkód powstałych w serwisie (lokalizacjach osób trzecich) jeśli szkody 
powstaną w związku z działalnością tych podmiotów (osób trzecich), 
 
Odpowiedź 4: Zamawiający udziela następujących informacji: 
a) Zamawiający wyjaśnia, że zapis pkt f pełni rolę regulującą ogólnie zakres ubezpieczenia w 
odniesieniu do nośników danych i oprogramowania. Nośniki danych i oprogramowanie są 
ubezpieczone według wartości księgowej. Nośniki danych i oprogramowanie które były w posiadaniu 
Zamawiającego na dzień sporządzania zestawienia wykazów do ubezpieczenia zostały w nich 
uwzględnione.  
b) Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
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