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Łomża,  dn. 10 grudnia 2019 r.   

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  

  

PYTANIA I ODPOWIEDZI  DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego 

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i 

Przedsiębiorczości w Łomży” 

 

Odpowiedzi  na pytania dotyczące wyjaśnień treści zapytania ofertowego w prowadzonym postępowaniu , bez 

wskazania źródła zapytania. 

PYTANIE nr 1 
Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 
 
ODPOWIEDŹ nr   1 
Zamawiający informuje, iż tylko takie zapis ogólnych i szczególnych warunków  ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, 
które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w „Zapytaniu ofertowym”. 
Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które 
wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w zapytaniu ofertowym 
mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w „zapytaniu ofertowym” i umowie. 
 
PYTANIE nr 2 
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o 
potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa 
działalności  człowieka. 
 
ODPOWIEDŹ nr  2 
Zamawiający potwierdza, iż zakres ochrony mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje zakresem szkód powstałych w 
wyniku zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności  człowieka. 
 
PYTANIE nr 3 
Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły? 
 
ODPOWIEDŹ nr   3 
Zamawiający informuje, iż w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki lub inkunabuły 
  
PYTANIE nr 4 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji: 
a/   łączna ilość starodruków i inkunabułów, 
b/   wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu, 
c/   prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły, 
d/   prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia. 
 
ODPOWIEDŹ nr  4 
Zamawiający informuje, iż w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki lub inkunabuły. 
 
PYTANIE nr 5 
Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek  podniesienia się 

poziomu wód gruntowych. 

 

ODPOWIEDŹ nr  5 
Zamawiający w powyższym zakresie  nie dokonuje żadnych zmian. 
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PYTANIE nr 6 
Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi  dopuszcza możliwość wprowadzenia  limitu 
odpowiedzialności  w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez 
Zamawiającego? 
 

ODPOWIEDŹ nr  6 
Zamawiający w powyższym zakresie  nie dokonuje żadnych zmian. 
  
PYTANIE nr 7 
Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN. 

 

ODPOWIEDŹ nr  7 
Zamawiający w powyższym zakresie  nie dokonuje żadnych zmian. 
 
PYTANIE nr 8 
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacje solarne) wolnostojących lub/i 
znajdujących się na budynkach oraz panele fotowoltaiczne? Jeśli tak, wnioskujemy o wyłączenie z ubezpieczenia.  W 
przypadku odpowiedzi negatywnej wnioskujemy o wskazanie oraz podanie wartości poszczególnego mienia z rokiem 
produkcji i przeznaczeniem. Prosimy również o informacje czy instalacje  są na gwarancji i do kiedy jest ważna gwarancja.  
 
ODPOWIEDŹ nr  8 
Zamawiający informuje, iż do  ubezpieczenia nie zostały zgłoszone instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacje solarne) 
wolnostojące   lub/i znajdujące się na budynkach oraz panele fotowoltaiczne 
 
PYTANIE nr 9 
Prosimy o udostępnienie  wykazu muzealiów, eksponatów o wartości jednostkowej przewyższającej 50 000,00 PLN.  
 
ODPOWIEDŹ nr  9 
Zamawiający informuje, iż nie posiada muzealiów, eksponatów o wartości jednostkowej przewyższającej 50 000,00 PLN.  
 
PYTANIE nr 10 
Jaki jest okres eksploatacji sprzętu elektronicznego? 
 
ODPOWIEDŹ nr  10 
Zamawiający informuje , iż okres eksploatacji sprzętu wynosi od roku 2004. 
 
PYTANIE nr 11 
Proszę o potwierdzenie, iż koszty o których mowa w pkt 1 części III. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczą 
kosztów poniesionych po wystąpieniu wypadku. 
 
ODPOWIEDŹ nr  11 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
PYTANIE nr 12 
Proszę o przesunięcie terminu do dnia 18.12.2019 r. 
 
ODPOWIEDŹ nr  12 
Zamawiający w powyższym zakresie  nie dokonuje żadnych zmian. 
 
PYTANIE nr 13 
Z uwagi na fakt, iż PWSIP nie prowadzi stołówki proszę o zmniejszenie podlimitu w części III. ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej pkt. 3 ppkt p) do kwoty 50 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki. 
 
ODPOWIEDŹ nr  13 
Zamawiający w powyższym zakresie  nie dokonuje żadnych zmian. Zamawiający informuje, iż w trakcie okresu 
ubezpieczenia mogą być  organizowane różne  imprezy okolicznościowe z serwowaniem produktów żywnościowych. 
 
PYTANIE nr 14 
Proszę o wykreślenie pkt 5.45 części I. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. W przypadku braku akceptacji proszę o 
wprowadzenie zamiast pkt 5.45 klauzuli Leeway w treści poniżej: 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W przypadku szkody dotyczącej majątku trwałego, zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania (zasada proporcji) 
stosowana będzie, jeżeli wartość poszczególnych składników majątku trwałego w dniu szkody przekraczać będzie 120%  
sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników w umowie ubezpieczenia. 
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ODPOWIEDŹ nr  14 
Zamawiający w powyższym zakresie  nie dokonuje żadnych zmian. 
 
PYTANIE nr 15 
Proszę o wprowadzenie limitu dl pkt 5.48 części I. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 200 000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
ODPOWIEDŹ nr  15 
Zamawiający w powyższym zakresie  nie dokonuje żadnych zmian. Jednocześnie zamawiający  wyjaśnia, iz zapis punktu 
5.48.  należy  łączyć  z zapisem  włączonej  do ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  klauzuli  robót  budowlano – 
montażowych w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia , do wysokości określonych limitów i jeśli prowadzone roboty 
nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
PYTANIE nr 16 
Proszę o zmniejszenie limitu dla pkt 5.49 części I. ubezpieczenie mienia od  wszystkich ryzyk do kwoty                      50 
000,00 zł. W przypadku braku akceptacji proszę o wskazanie przesłanek dla których został ustanowiony wysoki limit w 
wysokości 1 mln zł.  
 
ODPOWIEDŹ nr   16 
Zamawiający w powyższym zakresie  nie dokonuje żadnych zmian. 
Zamawiający wyjaśnia,  iż  w jednej  lokalizacji tj. przy ul. Akademickiej 1 posiada mienie o łącznej wartości  20 924 
185,74 zł , w tym znajdują się urządzenia o wartości jednostkowej od ok. 200 000 zł  do ok. 1 600 000 zł. 
 
PYTANIE nr 17 
Dla pkt 5.50 i pkt 5.54 proszę o potwierdzenie, iż ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje  
tylko w przypadku zastosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.   
 
ODPOWIEDŹ nr  17 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
PYTANIE nr 18 
Proszę o wykreślenie ppkt 5. 52 części I lub zmniejszenie limitu do kwoty 5 000,00 zł. 
 
ODPOWIEDŹ nr  18 
Zamawiający w powyższym zakresie  nie dokonuje żadnych zmian. 
 
PYTANIE nr 19 
Proszę o wprowadzenie limitu dla pkt. 5.60 części I w wysokości 30 000,00 zł na jedno i  
wszystkie zdarzenia. 
 
ODPOWIEDŹ nr  19 
Zamawiający zmienia zapis  punktu 5.60. Załącznika Nr 1a, dotyczącego części I   i  wprowadza limit  w wysokości 30 
000,00 zł na jedno i  wszystkie zdarzenia. 
 
PYTANIE nr 20 
Proszę o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do kwoty  10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (dotyczy KR i 
EEI). W przypadku braku akceptacji proszę o wskazanie  przesłanek   dla  których  został  ustanowiony  wysoki  limit  w  
wysokości 50 000,00 zł. 
 
ODPOWIEDŹ nr  20 
Zamawiający w powyższym zakresie  nie dokonuje żadnych zmian. Zamawiający wyjaśnia, iz posiada mnie , którego  
wartości jednostkowa wynosi ok. 50 000 zł lub tę wartość przewyższa. 
 
PYTANIE nr 21 
Proszę o wprowadzenie limitu dla transportu gotówki w wysokości 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
ODPOWIEDŹ nr  21 
Zamawiający informuje , iż  w ramach zapytania ofertowego wprowadzony został limit 10 000 zł dla kradzieży  gotówki  i 
innych wartości pieniężnych w transporcie. 
 
PYTANIE nr 22 
Proszę o potwierdzenie, iż  pkt 3 c) części III. ubezpieczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód w środowisku w 
rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także kosztów działań 
zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy oraz szkód określonych w Dyrektywie 2004/35/WE 
Parlamentu Europejskiego z 21.04.2004 r. 
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ODPOWIEDŹ nr  22 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
PYTANIE nr 23 
Proszę o zmniejszenie podlimitu dla pkt 3 i) części III. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do kwoty 50 000,00 zł na 
jeden i wszystkie wypadki. 
 
ODPOWIEDŹ nr  23 
Zamawiający zmienia podlimit  dla pkt 3 i) części III. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do kwoty  100 000,00 zł na 
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 
 
PYTANIE nr 24 
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, 
przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych 
rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością 
fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na 
nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, 
speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le 
parkur, kitesurfing. 
 
ODPOWIEDŹ nr  24 
Zamawiający  potwierdza powyższe. 
 
PYTANIE nr 25 
Proszę o wykreślenie pkt 3 bb) części III. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub zmniejszenie podlimitu do kwoty 
10 000,00 PLN. 
 
ODPOWIEDŹ nr  25 
Zamawiający zmienia w punkcie  3 bb) części III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podlimit do kwoty 20 000,00 
PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 
 
 
 

Zamawiający informuje, że  pytania  oraz  odpowiedzi  stają się integralną częścią zapytania 
ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
 


