
Wrocław, dnia 23.10.2019 r. 
 
 
 

 
nr postępowania: BZP.2411.31.2019.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 TREŚCI SIWZ. 
PRZEDŁUŻENIE TERMINU OTWARCIA OFERT 

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

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie 1:  
Wnioskujemy o zmianę wyznaczonego terminu złożenia oferty, tj. w sprawie zasadności decyzji 
Zamawiającego z dnia 09.10.2019r. o unieważnieniu pierwszego postępowania dotyczącego 
analogicznego przedmiotu zamówienia - znak sprawy nr BZP.2411.31.2019.BO 
Odpowiedź 1:  
Zamawiający informuje, że w dniu 21.10.2019 r. wpłynęło odwołanie złożone przez firmę Interrisk 
wobec unieważnienia postępowania nr BZP.2411.19.2019.BO dotyczącego tego samego przedmiotu 
zamówienia co przedmiotowe postępowanie nr BZP.2411.31.2019.BO. W związku z powyższym 
Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert po dniu, w którym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa upływa termin na rozpatrzenie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przy 
Urzędzie Zamówień Publicznych: 

- składanie ofert: do dnia 6.11.2019 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 6.11.2019 r. o godz. 12:00, 
- minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą; do dnia 4.01.2020 r. 

 
Część 1 – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 

Pytanie 2:  
W odniesieniu do ryzyka aktów terroryzmu (dotyczy ubezpieczenia mienia) – prosimy o wyłączenie 
z zakresu szkód powstałych wskutek: skażenia nuklearnego, chemicznego, biologicznego. 
Odpowiedź 2:  
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
 
Pytanie 3:  
W odniesieniu do Klauzuli likwidatora szkód (dotyczy ubezpieczenia mienia i OC) prosimy o 
potwierdzenie że dotyczy ona zewnętrznego eksperta-rzeczoznawcy. 
Odpowiedź 3:  
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy zgodnie z zapisem w OPZ w punkcie III.2.7. 
Klauzule dodatkowe – obligatoryjne, ppkt 6) Klauzula likwidatora szkód. 
 
Pytanie 4:  
W odniesieniu do Klauzuli oględzin (dotyczy ubezpieczenia mienia) prosimy o potwierdzenie, że bieg 
terminu 3 dni rozpocznie się od daty zgody wydanej przez Ubezpieczonego na zaangażowania w 
likwidację zewnętrznego eksperta-rzeczoznawcy. 
Odpowiedź 4:  
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy zgodnie z zapisem w OPZ w punkcie III.1.6. 
Klauzule dodatkowe – obligatoryjne, ppkt 23) Klauzula oględzin. 
  



 
Pytanie 5:  
W odniesieniu do klauzuli KD7 Podniesienie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej prosimy o wprowadzenie zapisu, że podwyższona suma gwarancyjna dotyczy tylko szkód 
Rzeczowych i Osobnych. 
Odpowiedź 5:  
Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy na zapisy punktu III.2.6 podpunkt 43 OPZ, w 
którym wskazano podlimit sumy gwarancyjnej dla ryzyka czystych strat finansowych. 
 
Pytanie 6:  
Prosimy o podanie na jaki dzień zostały sporządzone dane na temat szkodowości. 
Odpowiedź 6:  
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w załącznikach nr 10c i 10d do OPZ: 
- dla Zadania 1: załącznik nr 10c do OPZ przedstawia dane szkodowe z aktualnych umów 

ubezpieczenia - wg daty zgłoszenia szkody - od 17.11.2016 do 20.09.2019, 
- dla Zadania 2: Załącznik nr 10d do OPZ przedstawia stan na koniec sierpnia 2019r. 
 
Pytanie 7:  
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU)/Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 
Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to 
mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej 
SIWZ. 
Odpowiedź 7:  
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy zgodnie z zapisami w Rozdziale II OPZ: 
WARUNKI UBEZPIECZENIA – ZASADY OGÓLNE. 
 
Pytanie 8:  
Proszę o zmianę terminu składania ofert na 31.10.2019 r. 
Odpowiedź 8:  
Zgodnie z Odpowiedzią 1. 
 
 
 

mgr Beata Obuchowska 
Biuro Zamówień Publicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 


