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Wykonawcy ubiegający się o  
udzielenie zamówienia 

 
 

WYJAŚNIENIA  DO  TREŚCI  SPECYFIKACJI 
 
dotyczy:    postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publicznego  w formie zapytania 

ofertowego w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro 

pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości   w Łomży” 

 

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego informuję o pytaniach o 

wyjaśnienie treści specyfikacji  oraz  o udzielanych na nie odpowiedziach. 

 

1. PYTANIE 

Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym 

lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja 

gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w 

złym stanie technicznym? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega  wszystkich obowiązujących przepisów prawa 

dot. użytkowania budynków i budowli w tym dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego 

i dozoru technicznego. Zamawiający informuje , że każdy wykonawca w terminie przed składaniem 

ofert  ma prawo przeprowadzić lustracje mienia i lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia i 

samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu z zamawiającym).  

2. PYTANIE 

Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający informuje , iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki  w  złym stanie 

technicznym . 

3. PYTANIE 

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub 

przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia? 
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ODPOWIEDŹ 

Zamawiający informuje , iż do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji lub 

przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. 

4. PYTANIE 

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 

1997r. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający potwierdza brak szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 

roku 2005, tj. od momentu powstania PWSiP w Łomży. 

5. PYTANIE 

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 

ubezpieczeniem  o odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany 

obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób 

przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

6. PYTANIE 

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający powyższe potwierdza. 

7. PYTANIE 

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom 

okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione 
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podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 

użytkowanie? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający informuje , że wszystkie użytkowane budynki i ich instalacje poddawane są regularnym 

przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co  jest potwierdzone stosownymi protokołami . 

8. PYTANIE 

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tak gdzie nie zostało to doprecyzowane, 

ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający powyższe potwierdza, z tym że w każdym okresie ubezpieczenia. 

9. PYTANIE 

W związku z obligatoryjnym zapisem SIWZ: „W przypadku szkody w budynkach znajdujących się pod 

nadzorem konserwatora zabytków odszkodowanie obejmuje dodatkowo koszty 

odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym 

zalecenia konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb (w tym 

stosowanie wymaganej przez konserwatora lub inne służby technologii naprawy)” prosimy o 

wskazanie takich budynków i ich wartości oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności na wymienione 

koszty w wysokości 10.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w w rocznym okresie rozliczeniowym. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający informuje , iż budynkiem pod nadzorem konserwatora zabytków jest budynek 

dydaktyczny przy ul. Wiejskiej 16 w Łomży, a informacja ta została wyszczególniona   w Załączniku nr 

1 c do Specyfikacji, zakładka nr 3 – Wykaz budynków i budowli. 

Zamawiający informuje, iż koszty odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, wynikające z 

zabytkowego charakteru mienia są w ramach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż w ramach obligatoryjnej klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych 

wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty i opłaty specjalistów (architektów, inżynierów, 

konserwatorów zabytków), związane z przygotowaniem wszelkiej dokumentacji, szczególnie 

projektowej i konstrukcyjnej niezbędnej do przywrócenia mienia (w tym mienia o charakterze 

zabytkowym) do stanu sprzed dnia szkody, poniesione przez ubezpieczającego w związku 
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ze zrealizowaniem się zdarzenia objętego umową ubezpieczenia są objęte  w ramach limitu 

odszkodowawczego ponad sumę ubezpieczenia: 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w każdym okresie ubezpieczenia. 

10. PYTANIE 

Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – prosimy o zmianę treści klauzuli, proponujemy 

następującą treść: 

„KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą 

dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:  

1)         ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w maszynach, urządzeniach, 

wyposażeniu, w tym w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym, powstałe w wyniku wypadku środka 

transportu w czasie jego transportu pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz podczas transportu w celu naprawy lub konserwacji tego mienia; ubezpieczenie obejmuje 

także szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku mienia; 

2)         limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 100.000 zł.” 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Specyfikacji. 

11. PYTANIE 

Prosimy o podanie łącznej wartości następujących kategorii mienia, zgłoszonego do ubezpieczenia w 

systemie pierwszego ryzyka: zbiorów bibliotecznych i księgozbiorów oraz materiałów archiwalnych (w 

tym archiwum zakładowe), urządzeń i wyposażenia zewnętrznego nieujętego w ubezpieczeniu 

systemem sum stałych (np. iluminacje budynków, dekoracje świąteczne, hydranty, pojemniki i kosze 

na śmieci i surowce wtórne, wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów, boisk, ławki itp.), znaków 

drogowych z konstrukcją wsporczą (jeśli występuje), elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

tablic z nazwami ulic, słupów oświetleniowych, lamp, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego, 

budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych (ogrodzenia, balustrady, przystanki, wiaty, 

maszty flagowe, drogi i chodniki wewnętrzne, place, sieci wod.-kan. wraz z przyłączami i pokrywami, 
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kanalizacje wraz z przyłączami i pokrywami: deszczowe, wodociągowe, sanitarne, teletechniczne, co, 

gazowe itp., obiekty małej architektury itp.). 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający informuje, że ubezpieczenie  na pierwsze ryzyko ustalone jest niezależnie od  całkowitej 

wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową; ustalenie 

sumy ubezpieczenia następuje w oparciu o szacowaną maksymalną  wysokość szkody jak może 

powstać  wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego. 

Jednocześnie  Zamawiający wskazując rodzaje mienia nie zgłaszał do ubezpieczenia znaków 

drogowych z konstrukcją wsporczą (jeśli występuje), elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

tablic z nazwami ulic, słupów oświetleniowych, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego. 

12. PYTANIE 

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody powstałe wskutek podniesienia się wód 

gruntowych w wysokości 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Specyfikacji. 

13. PYTANIE 

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 

1997 r. 

ODPOWIEDŹ 

Jak w odpowiedzi na pytanie  numer 4. 

14. PYTANIE 

Klauzula usunięcia przyczyn awarii – prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod 

pojęciem „koszty pomocnicze”. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający informuje, iż pod pojęciem „koszty pomocnicze”  rozumie m.in. koszty naprawy 

zniszczeń, które powstały przy poszukiwaniu miejsca i usunięciu awarii, np. kucie ściany. 

15. PYTANIE 

Klauzula miejsc ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. 

ODPOWIEDŹ 
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Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Specyfikacji. 

16. PYTANIE 

Klauzula przechowywania mienia – prosimy o potwierdzenie, że mienie to jest składowane na 

podłodze z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający  potwierdza, że mienie może być składowane na podłodze z uwagi na jego specyfikę lub 

właściwości. 

17. PYTANIE 

Klauzula zmian w odbudowie – prosimy o zmiane limitu odpowiedzialności na 20% wartości szkody nie 

więcej niż 20.000 zł w na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Specyfikacji. 

18. PYTANIE 

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych – prosimy o wykreślenia punktu 4) z treści klauzuli albo 

wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zl na jedno i na wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Specyfikacji. 

19. PYTANIE 

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem 

sum stałych – prosimy o wykreślenia z treści klauzuli zdania: Ubezpieczajacy nie będzie zobowiązany 

do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego pokrycia konsumpcji sumy 

ubezpieczenia. 

Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o wprowadzenie poniższych wyłączeń: 

ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych 

bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy 

naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 
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b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne 

funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 

e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 

naprawczy, 

f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 

obtłuczenia,    

h) wynikające z utraconych korzyści, 

i)  w postaci utraty zysku; 

klauzula szkód elektrycznych – prosimy o wprowadzenie poniższych wyłączeń: 

     poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU, 

ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 

b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 

naprawczy, 

c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie 

izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku 

z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), 

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i 

licznikach,     

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz 

żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie 

przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do 

obowiązujących przepisów lub konserwacji,  

g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych; 

ODPOWIEDŹ 
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Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Specyfikacji. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 

20. PYTANIE 

Prosimy o potwierdzenie iż ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone na zasadzie ryzyka o ile z 

bezwzględnie   obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność na tej zasadzie można przypisać 

Ubezpieczonemu  

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Specyfikacji. 

Jednocześnie informuje , iż zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek  przyjęcia 

przez ubezpieczonego  odpowiedzialności wykraczającej poza zakres wynikający z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

21. PYTANIE 

Prosimy o wykreślenie szkód wyrządzonych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz 

naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Specyfikacji. 

22. PYTANIE 

Prosimy o wykreślenie klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Specyfikacji. 

23. PYTANIE 

Do pkt 4.12 prosimy o dopisanie słów: „pod warunkiem uzyskania zgody poszkodowanego na 

przetwarzanie danych osobowych” 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Specyfikacji. 

PYTANIE 

24. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 16.12.2016 godz.13. 

ODPOWIEDŹ 
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Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składani ofert do dnia 16 grudnia 2016r. do godz. 

10:00. 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

Specyfikacji  i będą wiążące przy składaniu ofert. 

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do Specyfikacji Zamawiający przesuwa 

terminu składania ofert do 16 grudnia 2016r. do godz. 10:00. 

 


