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 14.04.2022r. 

Strona internetowa 

 

Sprawa: wyjaśnienia i modyfikacja SWZ w postępowaniu dotyczącym  „Usługi ubezpieczenia 

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – 2 części”. 

Zamawiający informuje, iż na podst. art. 284 ust.2 i 286 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje wyjaśnień i modyfikacji zapisów SWZ w 

zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Poniższe należy uwzględnić przygotowując ofertę. 

Odpowiedzi na pytania – część 4 

Element I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich 

ryzyk) oraz ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia (limity na pierwsze ryzyko w ramach 

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk). 

Element II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 

 

Pytanie 55 

Wnioskujemy o potwierdzenie ,iż  budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 

użytkowanie  stosownie do przeznaczenia.   

Odpowiedź 55 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 56 

Prosimy o potwierdzenie, że wśród przedmiotu ubezpieczenia nie znajdują się instalacje baterii 

słonecznych  (tzw. instalacje solarne) lub fotowoltaicznych -  jeżeli występują prosimy o:   

a)  Podanie  ilości baterii słonecznych.   

b)  Podanie  ilości baterii fotowoltaicznych oraz    

c)  podanie ich wartości.     

Odpowiedź 56 

Zmawiający informuje, iż w OPZ pkt 1.9.a zawarł szczegółową informację nt. posiadania instalacji 

fotowoltaicznej wraz z wartością. 

 

Pytanie 57 

Wnioskujemy o wprowadzenie dla instalacji solarnych franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody  

nie mniej niż 2 000 PLN   

Odpowiedź 57 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 58 

Prosimy o informację, czy miejsca ubezpieczenia gdzie znajduje się mienie Zamawiającego  

znajduje się na terenach z ryzykiem powodzi i czy po 1996r. wystąpiła.    

Odpowiedź 58 

Zamawiający potwierdza brak szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia 

od 1997 r. 

Pytanie 59 
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Wnioskujemy o potwierdzenie że zakresem ubezpieczenia nie są objęte budynki nieużytkowane,  

wyłączone z eksploatacji, hale namiotowe oraz budynki przeznaczone do wyburzenia.    

Odpowiedź 59 

Zamawiający informuje, iż zakresem ubezpieczenia nie są objęte budynki nieużytkowane, hale 

namiotowe oraz budynki przeznaczone do wyburzenia.    

Zamawiający w punkcie 1.9.a poinformował o przeznaczonym do sprzedaży budynku wyłączonym 

z użytkowania na cele Uniwersytetu. Dodatkowo, budynek posiada swój opis w załączniku nr 1B. 

 

Pytanie 60 

Prosimy o podanie  informacji dotyczących budynków wyłączonych z eksploatacji i w złym stanie  

technicznym oraz budynków nieużytkowanych:   

a) czy i jakie były szkody w przeszłości u Ubezpieczającego w budynkach nieużytkowanych   

b) czy budynki są ogrodzone, dozorowane, w jaki sposób   

c )jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?   

d) czy są bieżąco konserwowane wszystkie instalacje   

e) czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania   

e) czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków   

f)  od  kiedy  Ubezpieczający  jest  w  posiadaniu  budynku  nieużytkowanego  oraz  od  kiedy  

budynek  jest  nieużytkowany    

g) jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych   

h) co Ubezpieczający zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi   

i)  czy  Ubezpieczający  dysponuje  zdjęciami  budynków  wyłączonych 

z  eksploatacji/złym  stanie technicznym? Jeśli tak prosimy o udostępnienie   

Odpowiedź 60 

Zamawiający nie posiada budynków w złym stanie technicznym. Zamawiający w punkcie 1.9.a 

poinformował o przeznaczonym do sprzedaży budynku wyłączonym z użytkowania na cele 

Uniwersytetu. Dodatkowo, budynek posiada swój opis w załączniku nr 1B. 

Pytanie 61 

Odnośnie budynków nieużytkowanych prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tych  

budynków, lub objęcia ich ochroną w zakresie FLEXA ( pożar, uderzenie pioruna , wybuch, upadek  

statku powietrznego) z limitem odpowiedzialności 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla  

tych budynków w okresie ubezpieczenia  oraz    

Odpowiedź 61 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 62 

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody min. 2500,-  

PLN dla budynków i budowli dla których stan techniczny konstrukcji i pokrycia dachowego, stolarki  

okiennej i drzwiowej lub którejkolwiek z instalacji określony został jako zły.   

Odpowiedź 62 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 63 

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia objęte są budynki przeznaczone do remontu  

lub rozbiórki?   

Odpowiedź 63 

Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki przeznaczone do remontu 

lub rozbiórki.  

 

Pytanie 64 
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Czy Ubezpieczający dysponuje zdjęciami budynków przeznaczonych do rozbiórki, remontu? Jeśli  

tak prosimy o udostępnienie   

Odpowiedź 64 

Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki przeznaczone do remontu 

lub rozbiórki.  

 

Pytanie 65 

W przypadku posiadania przez Ubezpieczającego budynków przeznaczonych do rozbiórki prosimy  

o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tych budynków   

Odpowiedź 65 

Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki przeznaczone do remontu 

lub rozbiórki.  

 

Pytanie 66 

Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy Ubezpieczający planuje wyłączyć z eksploatacji  

jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak to, które i jaka jest ich wartość   

Odpowiedź 66 

Zamawiający w punkcie 1.9.a poinformował o przeznaczonym do sprzedaży budynku wyłączonym 

z użytkowania na cele Uniwersytetu. Dodatkowo, budynek posiada swój opis w załączniku nr 1B. 

 

Pytanie 67 

Czy  wszystkie  budynki  zgłoszone  do  ubezpieczenia  posiadają  pozwolenie  na  użytkowanie  

stosownie  do  aktualnego  przeznaczenia  .  Jeżeli  nie  ,  prosimy  o  wskazanie    budynków  

nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.   

Odpowiedź 67 

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie  budynki  zgłoszone  do  ubezpieczenia  posiadają  

pozwolenie  na  użytkowanie  stosownie  do  aktualnego  przeznaczenia. 

 

Pytanie 68 

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  wszystkie  budynki  zgłoszone  do  ubezpieczenia  i  ich  instalacje  

poddawane  są  regularnym  przeglądom  wynikającym  z  przepisów  prawa,  co  potwierdzone  

jest  każdorazowo pisemnym protokołem. W przeciwnym przypadku prosimy o wskazanie 

budynków  niespełniających powyższego wraz z podaniem przyczyny.   

Odpowiedź 68 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 69 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są  

zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym  

przypadku  prosimy  o  wskazanie  budynków  niespełniających  powyższego  wraz  z  podaniem  

przyczyny.   

Odpowiedź 69 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 70 

Prosimy  o  informacje  czy  w  przedmiocie  ubezpieczenia  znajdują  się  budynki  niezwiązane  z  

gruntem  (namioty,  hale  namiotowe,  kioski  bez  fundamentów)  stragany,  szklarnie.  Jeśli  tak  to   

prosimy o wskazanie ich lokalizacji, konstrukcji i sumy ubezpieczenia.   

Odpowiedź 70 

Zamawiający informuje, iż w przedmiocie ubezpieczenia nie znajdują się namioty, hale namiotowe, 

kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie. 
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Pytanie 71 

Wnioskujemy o wyłączenie z ubezpieczenia budynków niezwiązanych z gruntem ( namiotów, hali  

namiotowych, kiosków bez fundamentów) straganów, szklarni   

Odpowiedź 71 

Zamawiający informuje, iż w przedmiocie ubezpieczenia nie znajdują się namioty, hale namiotowe, 

kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie. 

 

Pytanie 72 

Wnioskujemy o modyfikację zdania pkt 1.6. OPZ dotyczącym likwidacji szkód poprzez dodanie 

zapisu  „ Wypłacone odszkodowanie będzie uwzględniać wartość podatku VAT pod warunkiem ,że 

sumy  ubezpieczenia zostały zadeklarowane z podatkiem VAT i zamawiający jest płatnikiem VAT 

nieuprawnionym do jego odliczania”    

Odpowiedź 72 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuję modyfikacji OPZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 73 

Prosimy o dopisanie w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk po słowach „osuwanie i 

zapadanie  się ziemi” słów „nie związane z działalnością człowieka”   

Odpowiedź 73 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuję modyfikacji OPZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 74 

Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia mienie znajduje się wyłącznie na lądzie.   

Odpowiedź 74 

Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia mienie znajduje się wyłącznie na lądzie.   

 

Pytanie 75 

Wnioskujemy o doprecyzowanie miejsca ubezpieczenia do lokalizacji nieruchomości zgłoszonych  

do ubezpieczenia. W przypadku posiadania mienia w nieruchomościach najmowanych prosimy o  

podanie adresu i wartości ruchomości w nich się znajdujących.   

Odpowiedź 75 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w OPZ podał główne 

lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia. 

 

Pytanie 76 

W związku ze zgłoszeniem ubezpieczenia ruchomości na limit oraz obowiązek odstąpienia od  

zamieszczania w OPZ i polisie wykazów  – prosimy o potwierdzenie że w przypadku szkody  

Zamawiający udostępni przedstawicielowi Ubezpieczyciela wszelkie  dokumenty związane z  

zakupem, ewidencją  i eksploatacją przedmiotów ubezpieczenia, dokumentację techniczno- 

ruchową, protokoły remontów, przeglądów konserwacyjnych i badań, protokoły pomiarów i prób  

eksploatacyjnych oraz innych dokumentów wymaganych podczas likwidacji szkody.   

Odpowiedź 76 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 77 

Wnioskujemy o ograniczenie sprzętu elektronicznego przenośnego do granic RP.    

Odpowiedź 77 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 78 
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Wnioskujemy o wyłączenie terenu całego świata z zakresu EEI dla sprzętu przenośnego.    

Odpowiedź 78 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 79 

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 10 000 PLN dla zakresu terytorialnego na terenie EUROPY  dla 

sprzętu przenośnego.   

Odpowiedź 79 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 80 

Wnioskujemy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego i  

łącznej sumy ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego przenośnego.   

Odpowiedź 80 

Zamawiający informuje, iż podał poglądowy wykaz sprzętu, z którego wynikają również sumy 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stacjonarnego i potencjalnie przenośnego.  

 

Pytanie 81 

Wnioskujemy o zmianę sum ubezpieczenia w EEI na sumy stałe nie na limit.   

Odpowiedź 81 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż podał poglądowy wykaz 

sprzętu, z którego wynikają również sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stacjonarnego i 

potencjalnie przenośnego.  

 

Pytanie 82 

Prosimy o podanie przedmiotu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego o wartości przekraczającej  

wartość jednostkową 20 000 PLN. Z podaniem rodzaju sprzętu i daty jego produkcji.   

Odpowiedź 82 

Zamawiający informuje, iż udostępnił poglądowy wykaz sprzętu, zawierający ww. z datą przyjęcia. 

 

Pytanie 83 

Wnioskujemy o wykreślenie z prawa opcji poniższych zapisów:    

- przyjęcie środków trwałych lub nieruchomości o wartości przekraczającej wartość klauzuli 

automatycznego  pokrycia.   

- dostosowanie programu ubezpieczenia do wymogów zewnętrznych kontrahentów.   

Odpowiedź 83 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 84 

Wnioskujemy o odstąpienia od kar umownych § 11 Umowy 

Odpowiedź 84 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 85 

Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.04.2022 r.    

Odpowiedź 85 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert 

został przesunięty na dzień 20.04.2022 r. 

 

 


