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WYJAŚNIENIA NR 1
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej zwanej Ustawą) Zamawiający udziela wyjaśnień treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego:
Pytanie 1
Proszę o informację o szkodowości w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za okres: 01.01.2013
do 31.07.2014.
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie dysponuje zaświadczeniem o szkodowości za okres 01.01.2013 – 31.07.2014
Pytanie 2
Czy do ubezpieczenia zgłoszony jest inwentarz żywy?
Odpowiedź 2:
NIE.
Pytanie 3
Jaka jest ilość i rodzaj hodowanych zwierząt w budynkach chlewni? Gdzie gromadzona jest pasza
i słoma dla zwierząt?
Odpowiedź 3:
Rodzaj i ilość zwierząt jest uzależniona od realizowanych projektów badawczych. Zwykle w chlewni
utrzymuje się świnie w liczbie do 10 sztuk, owce w liczbie do 12 sztuk oraz zwierzęta laboratoryjne typu
chomiki, myszy i króliki. Pasze objętościowe typu słoma, siano, magazynowane są na strychu
w budynku chlewni, zaś pasze treściwe zamawiane są na bieżąco wg aktualnego zapotrzebowania.
Pasze soczyste typu marchew, buraki przechowywane są w piwnicy budynku chlewni. Zielonka
zamawiana jest wg potrzeb, w zależności od pór roku. Ilość przechowywanych pasz uzależniona jest od
specyfiki prowadzonych projektów badawczych i doświadczeń.
Pytanie 4
Poz 18 wykazu budynków i budowli- jaki jest plan zagospodarowania budynku? Czy budynek jest
przeznaczony do rozbiórki?
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Odpowiedź 4:
Zamawiający nie dysponuje planem zagospodarowania budynku. Zamawiający potwierdza że budynek
jest przeznaczony do rozbiórki
Pytanie 5
Poz 11 wykazu budynków i budowli- czy w okresie ubezpieczenia planowana jest modernizacja/remont
budynku?
Odpowiedź 5:
Na dzień składania wyjaśnień, Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Pytanie 6
W którym budynku zlokalizowana jest spalarnia? Czy budynek jest wydzielony pożarowo? Jakiego
rodzaju odpady są spalane? Gdzie są gromadzone odpady przeznaczone do spalenia i w jakiej ilości?
Czy spalarnia pracuje w sposób ciągły? Czy w pobliżu spalarni zamontowane są czujki dymy, jeśli tak,
to gdzie jest zlokalizowana centralka.
Odpowiedź 6:
Spalarnia zlokalizowana jest w Budynku Wielofunkcyjnym. Budynek jest wydzielony pożarowo.
Zainstalowano przegrody pożarowe.
Utylizowane odpady to:
– odpady weterynaryjne
- odpady laboratoryjne z przewagą odpadów z tworzyw sztucznych
- odpady pochodzące z czyszczenia korytarzy w laboratorium
- odpadowa tkanka zwierzęca
- materiały filtracyjne
Ilość odpadów zależy od ilości prowadzonych w danym momencie badań, średnio w magazynie
gromadzimy ok 1,5 t odpadów.
Odpady gromadzone są w przeznaczonym do tego celu magazynie w Budynku Wielofunkcyjnym.
Magazyn spełnia wszystkie kryteria ochrony środowiska i jest dedykowany wyłącznie do odpadów.
W całym budynku są zainstalowane czujniki ppoż. Centrala pożarowa znajduje się w Budynku
Wielofunkcyjnym w pomieszczeniu nr ZO-027. Kolejna centrala sygnalizująca pożar jest zlokalizowana
w pomieszczeniu BMS Obie centrale są nadzorowane przez 24h/dobę
Pytanie 7
Proszę o modyfikację klauzuli katastrofy budowlanej.
Jest:
Klauzula katastrofy budowlanej – Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane katastrofą budowlaną rozumianą jako gwałtowne,
nieoczekiwane zniszczenie budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej utraty wytrzymałości
elementów budynku bądź budowli, elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek
szczelnych i obudowy wykopów. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia: 500.000,00 zł.
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu
wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Proponowana zmiana:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.
2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli
bądź ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących,
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ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75
ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:
a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub
wymiany,
b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną
i integralną część budynku,
c) awarii instalacji.
4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub
wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.
5. Limit odpowiedzialności za szkody objęte zakresem przedmiotowej klauzuli na jedno i wszystkie
zdarzenia: 500.000,00 PLN
Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Odpowiedź 7:
Zamawiający nie wyraża zgody. Jest to klauzula fakultatywna i jej akceptacja podlega ocenie zgodnie
z zapisami SIWZ
Pytanie 8
Proszę o możliwość dodania poniższego zapisu w rozszerzeniu: czyste straty finansowe:
„Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych
ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:

w

Ogólnych

Warunkach

Ubezpieczenia

a. związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub
wycenie,
b. związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów
ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także z działalnością
leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością związaną z realizacją
płatności lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy,
c. związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,
d. związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym kapitałowo lub
gospodarczo podmiotom,
e. związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją,
udzielaniem informacji, emisją reklam, tłumaczeniem, pośrednictwem lub organizacją podróży,
f. związanych z błędami w oprogramowaniu, błędną instalacją oprogramowania,
g. związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,
h. związanych z niedostarczeniem energii,
i. związanych z koniecznością zapłaty kar umownych,
j. za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę
całości przedmiotu umowy,

części lub

k. poniesionych przez producentów finalnych,
l. poniesionych na przebudowę i naprawę produktu,
m. pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady,
n. związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję
Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (…..),
o. powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.”
Odpowiedź 8:
Zamawiający nie wyraża zgody
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Pytanie 9
Proszę o zmianę poniższego zapisu.
Jest:
„koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości 10% sumy
ubezpieczenia, nie więcej niż 2.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub
warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów
osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t),”
Proponowana zmiana:
„koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do miejsca wskazanego przez
ubezpieczonego na odległość nie mniejszą niż 300 km od miejsca zdarzenia. (dot. pojazdów osobowych,
dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t),”
Odpowiedź 9:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 10
Wnioskujemy o możliwość zastosowania do umów ubezpieczenia klauzuli wypowiedzenia o treści
poniżej:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w
tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego,
z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do
ważnych powodów należą wyłącznie:
1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw
oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki
przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony,
przekroczy 30%;
2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek
ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych,
4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów
lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.”
Odpowiedź 10:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 11
Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nr 15 (kosztów odtworzenia doku mentów) nie dotyczy zakresu
ochrony OC działalności.
Odpowiedź 11:
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 12
Prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyz redukcyjnych zgodnie z poniższym:

5 % wartości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN w szkodach wyrządzonych w środowisku
naturalnym w skutek jego zanieczyszczenia oraz dla klauzuli czystych strat finansowych,
1.000,00 PLN w pozostałych szkodach, z wyjątkiem szkód osobowych wyrządzonych
z ubezpieczenia OC pracodawcy, w którym franszyzą redukcyjną jest wysokość świadczenia
ZUS.
Odpowiedź 12:
Zamawiający nie wyraża zgody
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Pytanie 13
Z definicji „wypadku ubezpieczeniowego”, prosimy o usunięcie słów „ a także działalnie lub
zaniechanie bezpośrednio powodujące powstanie czystej straty finansowej” i zastąpienie ich
słowami „ a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej

straty finansowej również czysta strata finansowa”.
Odpowiedź 13:
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 14
W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o szkody „ wyrządzone w środowisku powstałe

w związku z przedostaniem się substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz w związane
z składowaniem oraz prowadzeniem spalarni odpadów” prosimy o przekazanie dodatkowych
informacji o których mowa poniżej:

Informacje ogólne dotyczące ryzyka zagrożenia środowiska:
1. Rodzaj prowadzonej działalności:
Charakterystyka prowadzonej działalność określona w załączniku nr 5 do SIWZ w
rozdz. I Dane ogólne.
2. Rodzaj wytwarzanych, wykorzystywanych produktów:
Podczas termicznego przetwarzania odpadów powstają odpady wtórne takie jak
żużel z oczyszczania gazów odlotowych oraz popiół z komory zgazowania.
3. Czy miejsce prowadzonej działalności jest własnością ubezpieczonego:
X Tak

Nie

4. Czy jakakolwiek część zakładów jest wykorzystywana do prowadzenia działalności przez osoby
trzecie czy też jakakolwiek część zakładów lub miejsce prowadzonej działalności znajduje się na
terenie „parku przemysłowego” należącego do osób trzecich:
Tak

X

Nie

5. Czy w sąsiedztwie zakładu znajduje się jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo produkcyjne?
Prosimy o podanie szczegółów.
Nie.
6. Obszar prowadzonej działalności.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac
rozwojowych zmierzających do opracowania nowych rozwiązań technicznych
i organizacyjnych dotyczących zdrowia zwierząt i profilaktyki chorób
odzwierzęcych, higieny i toksykologii żywności pochodzenia zwierzęcego i środków
żywienia zwierząt oraz środowiska, w tym opracowywanie i wdrażanie, w skali
laboratoryjnej, technologii produkcji biopreparatów i zestawów diagnostycznych,
a także wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych do osiągnięcia celów
polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.
Przedmiotem działania spalarni odpadów jest termiczne przekształcanie własnych
odpadów laboratoryjnych PIWet-PIB w Puławach, z wyłączeniem odpadów
chemicznych i promieniotwórczych oraz komunalnych.
7. Przez jaki okres czas prowadzona jest działalność we wskazanej lokalizacji (włączając
poprzednich właścicieli)?
Działalność laboratoryjna prowadzona jest od wielu lat, natomiast spalarnia
odpadów funkcjonuje od 2010 roku.
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8. Czy zakład został zaklasyfikowany do zakładu ZDR luz ZZR zgodnie z Dyrektywą Rady UE
96/82/WE (SEVESO II)
Tak

X Nie

9. Czy zakład spełnia wymogi przewidziane w Dyrektywie Rady UE 96/82/WE (SEVESO II)
w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami
niebezpiecznymi, czy jest zatwierdzony przez właściwe organy administracyjne:
Tak

X Nie

10. Czy zakład może stanowić ryzyko skażenia gruntu, wody, powietrza substancjami
zanieczyszczającymi określonymi jako „poważne awarie” w trakcie zwykłej działalności bądź w
trakcie awarii:
Tak

X Nie

11. Czy w kiedykolwiek kiedykolwiek władze wytoczyły postępowanie przeciwko zakładowi
za zanieczyszczenie środowiska (prosimy podać szczegóły).
NIE.
12. Czy dochodzone były roszczenia odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska
przeciwko zakładowi w okresie ostatnich 5 lat? Jeśli tak, proszę podać szczegóły (przyczyna
szkody, rozmiar).
NIE.
Odpowiedź 14:
Wnioskowane informacje znajdują się w ankiecie wypełnionej powyżej.
Pytanie 15
W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o szkody wyrządzone na terenie kraju i zagranicą
z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii, prosimy o potwierdzenie, że ochroną obejmować
będzie wyłącznie szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczonego podczas zagranicznych
delegacji służbowych w związku z prowadzeniem rozmów biznesowych lub odbyciem przez pracownika
szkolenia lub stażu.
Odpowiedź 15:
Zamawiający nie potwierdza ponieważ zawiera również kontrakty z odbiorcami posiadającymi swoją
siedzibę na terenie UE. Patrz odpowiedź na pytanie nr 55.
Pytanie 16
Na stronie 45 SIWZ, prosimy o dopisanie, przed słowami „koszty dodatkowe objęte ochroną
ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia” – słów: „W granicach sumy gwarancyjnej
Ubezpieczyciel pokrywa…”.
Odpowiedź 16:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 17
Dla rozszerzeń zakresu ochrony ubezpieczeniowej o których mowa w pkt. d,e,h, l – prosimy o zmianę
zapisów z: „limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”, na: „podlimit
odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”.
Odpowiedź 17:
Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 18
Prosimy o usunięcie z zakresu ochrony odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez prąd elektryczny,
w wyniku przepięcia i przetężenia.
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Odpowiedź 18:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 19
1. Z obligatoryjnego zakresu ochrony prosimy o usunięcie treści następujących klauzul:
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

2 – „odstąpienia od prawa regresu”,
13 – „niezawiadamiania w terminie o szkodzie”,
17 – „warunków i taryf”,
25 – „zgłaszania szkód”,
29 – „likwidacji drobnych szkód”,
34 – „wypowiedzenia umowy”.

Odpowiedź 19:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 20
Prosimy o wprowadzenie do zakresu ochrony klauzul w poniższej treści:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku
z wypadkiem przy pracy.
1.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub
szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie
którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie
Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu.
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej.
1.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające
postać czystej straty finansowej.
2.
TU nie odpowiada za szkody:
1)
powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
2)
wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu
władzy publicznej,
3)
wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych,
prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,
4)
wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych
porad, zaleceń lub instrukcji,

5)
6)
7)
8)
9)

związane ze stosunkiem pracy,
wynikające z niedotrzymania terminów,
przekroczenia ustalonych kosztorysów,
wynikające z działalności reklamowej,
powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania
informatycznego,
10)
wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające
prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich
pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu.
11)
wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu
lub
ubezpieczającemu przez ubezpieczonego objętych jedną umową ubezpieczenia.
12)
wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu
Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie
lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody
wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy
publicznej wykonawczej.
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2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają:
1)
2)
3)

ubezpieczony – organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego;
szkoda - czysta strata finansowa;
wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na
podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
4) zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie
mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
5) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez
prawo cywilne względy słuszności,
3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej
przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
6) wyrządzonych przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu
przez ubezpieczonego objętych jedną umową ubezpieczenia
Odpowiedź 20:
Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie informuje że w SIWZ nie zostało zamieszczone
rozszerzenie dotyczące wykonywania władzy publicznej.
Pytanie 21
Prosimy o możliwość wprowadzenia zmian dla zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania
drogami, poprzez wprowadzenie Klauzulii, w brzmieniu :
odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzania drogami.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, TU obejmuje
ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem
i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody
powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115
z późn. zm.).
2. TU nie odpowiada za:
1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od
zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub TU,
2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia
odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi
przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie
były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz
innych aktualnych przepisach,
4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej
na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.
3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających
z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej
na piśmie wiadomości,
4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych
obowiązujących u ubezpieczonego.
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez ubezpieczonego
innemu ubezpieczonemu lub przez ubezpieczonego ubezpieczającemu (OC za szkody
wyrządzone ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego)

Strona 8/17

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za
zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego innemu
ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego
ubezpieczającemu.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie roszczenia pomiędzy podmiotami wskazanymi
w umowie ubezpieczenia.
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone w rzeczach wniesionych
przez gości hotelowych w związku z odpowiedzialnością utrzymujących hotele i podobne
zakłady
(OC za szkody w rzeczach wniesionych do hotelu)
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia
o odpowiedzialność ubezpieczonego, gdy w związku z prowadzoną działalnością hotelarską jest on
zobowiązany w myśl przepisów prawa do naprawienia szkody w rzeczach wniesionych przez gości
hotelowych.
2. PZU nie odpowiada za szkody powstałe w:
1) rzeczach oddanych na przechowanie;
2) pojazdach lub ich wyposażeniu lub rzeczach w nich pozostawionych.
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym,
kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego
(OC za szkody w mieniu przechowywanym)
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia
o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym lub będącym pod
kontrolą ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem,
z wyłączeniem żywych zwierząt.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) powstałych w mieniu powierzonym wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności
obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym
charakterze;
2) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu,
dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej
rzeczy;
3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach;
4) polegających na zaginięciu, zamianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych
w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem,
przywłaszczeniem, oszustwem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub
podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.
3.
W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić
o zdarzeniu Policję niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powzięcia wiadomości
o zdarzeniu. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie
zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, PZU jest wolny od
odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób
zakaźnych.(OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych)
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia
o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych.
2. PZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania
umowy ubezpieczony wiedział;
3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii
gąbczastych oraz HIV;
4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży.
Odpowiedź 21:
Zamawiający nie wyraża zgody
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Pytanie 22
Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem
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 22:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy zabezpieczony jest w sposób
przewidziany w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz spełnia warunki
techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
Pytanie 23
Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku
pracy, w szczególności zapisane w:
a)
ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138
poz. 931) ?
Odpowiedź 23:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy spełnia wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Instytut nie posiada pomieszczeń oraz stanowisk pracy na których z przyczyn wynikających z cech
miejsca pracy, urządzeń lub używanych substancji i mieszanin może wystąpić atmosfera wybuchowa.
Pytanie 24
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 24:
TAK.
Pytanie 25
Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom
okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione
podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich
użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
Odpowiedź 25:
TAK. Obiekty i instalacje podlegają regularnym przeglądom, w protokołach których jak dotąd nie
stwierdzono zastrzeżeń.
Pytanie 26
Z zakresu ubezpieczenia prosimy o usunięcie zapisu ,,uszkodzenie ubezpieczonego mienia

wskutek działania wysokiej temperatury, pary, gwałtownych zmian temperatury lub
wilgotności powietrza”.
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Odpowiedź 26:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 27
Prosimy o informację jakie mienie i o jakiej wartości znajduje się na wolnym powietrzu?
Odpowiedź 27:
Zamawiający na tę chwilę nie posiada mienia znajdującego się na wolnym powietrzu. Nie wyklucza
nabycia takiego mienia w trakcie trwania zamówienia. O nabyciu takiego mienia będzie informowany
Wykonawca
Pytanie 28
Prosimy o zmianę treści ,,klauzula reprezentantów” na poniższą:
Klauzula reprezentantów
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową PZU
SA nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego
niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:
1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców;
2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu,
prokurentów;
3) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, prokurentów;
4) w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów;
5) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;
6) w spółkach cywilnych – wspólników;
7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,
lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia.
Odpowiedź 28:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 29
Prosimy o zmianę treści „klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu ” na
poniższą:
Klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się,
co następuje:
1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny,
urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny,
zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych
lub udokumentowanego zakupu;
2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem
poinformowania PZU w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach
zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;
3)
odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie
ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na
dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;
4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej
do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy
mającej zastosowanie do umowy
Odpowiedź 29:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 30
Prosimy o zmianę definicji „PE - przepięcie” na poniższą treść klauzuli:
KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :
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1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia
spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od
Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający
maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do
zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki,
ochronniki, warystory, filtry).
4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne
wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń
Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody
powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.
5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 100.000,00
PLN.
Odpowiedź 30:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 31
Prosimy o zmianę treści „klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym ” poprzez usunięcie zapisu
,,Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku
kiedy suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, który uległ szkodzie jest niższa od wartości tego
sprzętu na dzień powstania szkody (niedoubezpieczenie), ewentualnie zastąpienia jej klauzulą
o treści:
KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada
stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza
20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.
Odpowiedź 31:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 32
Prosimy o zmianę treści „klauzula zmiany lokalizacji w odbudowie” na poniższą:
KLAUZULA ODBUDOWY W INNEJ LOKALIZACJI
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU S.A. zezwala, aby
uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnym miejscu
na terenie RP, według uznania Ubezpieczonego oraz w sposób odpowiadający wymogom
Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy
kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było
przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji.
Odpowiedź 32:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 33
Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli rzeczoznawców poprzez dodanie następującego zapisu:
,,powołanie rzeczoznawcy wymaga uzgodnienia z Ubezpieczycielem”.
Odpowiedź 33:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 48
Pytanie 34
Prosimy o wprowadzenie do ,,klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji” następującego
zapisu: ,,pod warunkiem, że powyższe mienie jest zabezpieczone zgodnie z wymogami
eksploatacyjnymi”.
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Odpowiedź 34:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 35
Prosimy o usunięcie z ,,klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych” następującego zapisu: Bez

względu na rodzaj wartości środka trwałego przyjętej do ubezpieczenia (księgowa brutto lub
odtworzeniowa), zasada proporcji określona w OWU Ubezpieczyciela nie ma zastosowania przy
ustaleniu wysokości szkody oraz odszkodowania - ewentualnie zastąpienie jej klauzulą o treści:

KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada
stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza
20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.
Odpowiedź 35:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 36
Prosimy o zmianę zapisu w ,,klauzuli ochrony mienia nie przygotowanego do pracy” poprzez
dodanie limitu czasowego nie dłużej niż 6 miesięcy.
Odpowiedź 36:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 37
Prosimy o usunięcie z katalogu klauzul obligatoryjnych ,,klauzuli akceptacji zmian wartości mienia”.
Odpowiedź 37:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 38
Prosimy o usunięcie zapisu z ,,klauzuli miejsca ubezpieczenia” – Ochrona ubezpieczeniowa

obejmuje również szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia
w związku z jego wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją lub ekspozycją.
Odpowiedź 38:
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 39
Prosimy o usunięcie ,,klauzuli transportowania” z uwagi na objęcie mienia ochroną ubezpieczeniową
w zakresie ubezpieczenia CARGO.
Odpowiedź 39:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 40
dotyczy: Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:
Dla ryzyka „kradzieży zwykłej” prosimy o wprowadzenie treści poniższej klauzuli, w tym zwiększenie
poziomu franszyzy redukcyjnej:

Klauzula kradzieży zwykłej:
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia
dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże
warunków, ustala się że:
w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„
ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia . Dla potrzeb
niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania
zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się
fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym
fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
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Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe
i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub
rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej
osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę
w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
f)

gotówkę i znaki zastępujące ją w obrocie.

Limit odpowiedzialności: 10.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Udział własny: 10% szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN.
Odpowiedź 40:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 41
Prosimy o zmianę treści klauzuli Funduszy prewencyjnego na poniższą treść:
Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu
prewencyjnego PZU w kwocie 10.000,00 PLN /słownie PLN: dziesięć tysięcy złotych/ dla Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego
Państwowego Instytutu Badawczego w okresie od 01.08.2017 do
31.07.2018, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie
zaakceptowany przez PZU, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem
środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne PZU oraz z uwzględnieniem
obowiązków ustawowych spoczywających na Ubezpieczycielu, obowiązujących w dniu podpisania
umowy prewencyjnej.
Odpowiedź 41:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 42
Zgodnie z danymi szkodowymi przedstawionymi w tabeli nr 6 do SIWZ, prosimy o przedstawienie
szczegółowych informacji na temat szkód, przyczyn oraz jednostkowych wypłat odszkodowań oraz
przekazanie informacji jakie Zamawiający podjął działania prewencyjne aby je zminimalizować/
wyeliminować w przyszłości.
Odpowiedź 42:
Zamawiający w załączniku nr 6 w sposób szczegółowy opisał zaistniałe szkody. Analiza powstania
przyczyn tych szkód wskazuje na ich losowy charakter w związku z czym podjęcie działań
prewencyjnych było niemożliwe do realizacji
Pytanie 43
Zastrzegamy (zgodnie z klauzulami zabezpieczeń przeciwpożarowej oraz przeciwkradzieżowej)
możliwość dokonania lustracji ryzyka.
Odpowiedź 43:
Zamawiający w powyższej klauzuli wprowadził możliwość lustracji ryzyka.
Pytanie 44
Oczekując na powyższe informacje / wyjaśnienia / modyfikacje, prosimy o wyrażenie zgody na
przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.07.2017 r.
Odpowiedź 44:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 45
Proszę o dopisanie w klauzuli miejsca ubezpieczenia zastrzeżenia, iż mienie znajduje się w lokalizacjach,
w których nie wystąpiła powódź w roku 1997 i 2010?
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Odpowiedź 45:
Zamawiający potwierdza
Pytanie 46
Proszę o informację jaki rodzaj mienia podlegający ubezpieczeniu jest wyłączony z eksploatacji i na jaki
okres i w jaki sposób jest zabezpieczony ppoż i od kradzieży lub informację czy planuje się w okresie
ubezpieczenia wyłączenie określonego mienia z eksploatacji?
Odpowiedź 46:
Z eksploatacji wyłączony został budynek nr 18 w tabeli w załączniku nr 6 do SIWZ. W budynku zostały
odłączone media, budynek znajduje się na terenie ogrodzonym i strzeżonym.
Pytanie 47
Czy planowane są na dzień dzisiejszy prace, które będą wymagały pozwolenia na budowę, jeżeli tak to
jakie i na jaka wartość?
Odpowiedź 47:
NIE.
Pytanie 48
Prosimy o wprowadzenie zapisu w klauzuli rzeczoznawców „Powołanie rzeczoznawcy dokonywane jest
każdorazowo po uzyskaniu uprzedniej zgody Ubezpieczyciela”
Odpowiedź 48:
Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie informując że zmienia się treść klauzuli nr 19:
Było:
19. Klauzula rzeczoznawców – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokryje dodatkowo poniesione przez
ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz
rzeczoznawców lub ekspertów związanych z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru
szkody oraz koszty nadzoru budowlanego. Limit odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Klauzula dotyczy ubezpieczenia
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk.
Jest:
19. Klauzula rzeczoznawców – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokryje dodatkowo poniesione przez
ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz
rzeczoznawców lub ekspertów związanych z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru
szkody oraz koszty nadzoru budowlanego. Limit odpowiedzialności 50 000 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Powołanie rzeczoznawcy
dokonywane jest każdorazowo po uzyskaniu uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Klauzula
dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Pytanie 49
Bardzo prosimy o podanie łącznej szacunkowej wartości
tj. wartość budynku + mienie w nim zlokalizowane.

dla największego kompleksu budynków

Odpowiedź 49:
Dotyczy mienia zlokalizowanego na al. Partyzantów 57 w Puławach. Budynki o nr od 1 do 41 w tabeli
z wykazem budynków i budowli w załączniku nr 6 do SIWZ:
łączna wartość budynków i budowli – 117.752.474,60 PLN.
łączna wartość środków trwałych i elektroniki w kompleksie budynków przy Al. Partyzantów 57
– 95.325.197,27 PLN.
Pytanie 50
Bardzo prosimy o przesłanie schematu budynków przy Alei Partyzantów 57 w Puławach z określeniem
ich sum , wartości majątku w nich znajdującego się oraz wskazaniem odległości miedzy nimi
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Odpowiedź 50:
Zamawiający nie jest w tak krótkim czasie określić tych danych. Wykaz poszczególnych budynków
w danej lokalizacji znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.
Pytanie 51
Czy w przypadku organizacji imprez i pokazów sztucznych ogni są one przeprowadzane przez
posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie firmy i czy jest wymóg posiadania polisy OC przy
wyborze takiej firmy?
Odpowiedź 51:
Zamawiający potwierdza, jednakże Zamawiający zaznacza, że nie organizuje pokazów sztucznych ogni.
Pytanie 52
Jakiego typu usługi hotelowe są wykonywane?
Odpowiedź 52:
Zamawiający informuje
z zakwaterowaniem.

że

nie

wykonuje

usług

hotelowych,

a

jedynie

prowadzi

szkolenia

Pytanie 53
Prosimy o podanie ilości imprez planowanych/odbywających się w ciągu jednego roku?
Odpowiedź 53:
Zamawiający na dzień składania wyjaśnień nie jest w stanie określić dokładnej liczby imprez.
Pytanie 54
Prosimy o informacje jakiego typu produkty maja podlegać ubezpieczeniu?
Odpowiedź 54:
Zamawiający nie wprowadza do obrotu produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający informuje, że przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac
rozwojowych zmierzających do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony
zdrowia zwierząt i profilaktyki chorób odzwierzęcych, higieny i toksykologii żywności pochodzenia
zwierzęcego i środków żywienia zwierząt oraz ochrony środowiska, w tym opracowywanie i wdrażanie
technologii produkcji biopreparatów i zestawów diagnostycznych, a także wykonywanie innych zadań
szczególnie ważnych do osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.
Pytanie 55
Czy jakakolwiek działalność jest prowadzona poza terenem RP, czy wykonywane są usługi na rzecz
podmiotów mających siedzibę poza terenem RP?
Odpowiedź 55:
TAK, Zamawiający wykonuje usługi na rzecz podmiotów posiadających swoją siedzibę na terenie UE,
jednakże jest to niewielki procent prowadzonych badań. W ubiegłym roku, przychód z tego typu
kontraktów stanowił jedynie ok. 0,26% ogólnego przychodu.
Pytanie 56
Czy PIWET wykonuje specjalistyczne badania diagnostyczne, analityczne, inne w ramach badań
komercyjnych, jeżeli tak to jakie to są badania? Jaki procent ogólnego przychodu stanowią i ile takich
badań jest w ciągu roku?
Odpowiedź 56:
PIWet-PIB wykonuje badania komercyjne, zgodnie z profilem swojej działalności, informacje o rodzaju
wykonywanych badań są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego. Zysk z wykonywanych
badań komercyjnych stanowił w ubiegłym roku 34,06% ogólnego przychodu.
Pytanie 57
Czy są stali odbiory komercyjni badań prowadzonych przez PIWET, jeżeli tak to kto?
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Odpowiedź 57:
Zamawiający nie udzieli odpowiedzi na to pytanie.
Pytanie 58
W ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od uszkodzeń prosimy o podanie rodzaju maszyn zainstalowanych
poniżej poziomu gruntu wraz z podaniem ich wartości i roku produkcji.
Odpowiedź 58:
Zamawiający nie posiada maszyn zainstalowanych poniżej poziomu gruntu
Pytanie 59
Prosimy o dopisanie do sposobu likwidacji szkód słów maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia,
tj.
Likwidacja szkód: do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonego
sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami
jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu
i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia
umorzenia sprzętu, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia.
Odpowiedź 59:
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informuje że likwidacja szkód w sprzęcie elektronicznym
będzie przebiegała z uwzględnieniem klauzuli nr 7.
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