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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
mienia, rzeczy osobistych, następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, 
pojazdów mechanicznych oraz jednostek pływających wraz z dodatkowym 
wyposażeniem, które rozpoczyna się w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający, 
w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
 

ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia  
 
3.3 Ubezpieczenie mienia od kradzie ży z włamaniem i rabunku 
• prosimy o zmianę zapisu dotyczącego zakresu ubezpieczenia: 

Z: 
„Zakres ubezpieczenia – obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek kradzieży z 
włamaniem  
i rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na utracie lub ubytku wartości 
ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia, dewastacji* lub  
zagini ęcia ” 
Na: 
„Zakres ubezpieczenia – obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek kradzieży z 
włamaniem  
i rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na utracie lub ubytku wartości 
ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia, dewastacji*” 
lub zastąpienie słów „lub zagini ęcia” na „lub kradzie ży zwykłej, z 
zastrze żeniem,  
że w odniesieniu do kradzie ży zwykłej limit odpowiedzialno ści wynosi 
10.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w okre sie ubezpieczenia ” 

 
Odp. Zamawiaj ący pozostawia dotychczasowy zapis dotycz ący zakresu 
ubezpieczenia mienia od kradzie ży z włamaniem i rabunku  

 
• prosimy o potwierdzenie, że limit dla kradzieży zwykłej wynosi 10.000,00 PLN 

na jeden  
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dot. wiersza 4 tabeli – suma 
ubezpieczenia została podana dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, 
kradzieży zwykłej i dewastacji), 
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Odp. Zamawiaj ący potwierdza, że limit dla kradzie ży zwykłej wynosi 10.000,00 
PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpi eczenia (dot. wiersza 4 
tabeli)  
  

• prosimy o ustalenie odrębnego limit dla dewastacji oraz dla kradzieży z 
włamaniem i rabunku w odniesieniu do wyposażenia ośrodka wczasowego - 
na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dot. wiersza 4 tabeli 
– suma ubezpieczenia została podana dla ryzyka kradzieży z włamaniem i 
rabunku, kradzieży zwykłej i dewastacji 

 
Odp. Zamawiaj ący ustala dla wyposa żenia ośrodka wczasowego limit dla 
dewastacji: 5 000,00 PLN na jedno zdarzenie, limit na kradzie ż z włamaniem: 
5 000,00 PLN na jedno zdarzenie.  
 

• czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli o następującej treści: 
Klauzula kradzie ży zwykłej: 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, 
strony uzgodniły, że: 

1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko 
kradzieży zwykłej, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o 
tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody 
spowodowanej kradzieżą. Dla potrzeb niniejszych OWU kradzież zwykła 
rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. 

2. Łączny limit odpowiedzialności w wysokości 10.000,00 PLN w odniesieniu do 
niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, przy czym powyższy 
limit odnosi się wyłącznie do  wyposażenia ośrodka wczasowego.   

3. Franszyza redukcyjna dla Klauzuli wynosi 300,00 PLN w ka żdej szkodzie   
4. Składka z tytułu niniejszej klauzuli wynosi ..........PLN. 

 
Odp. Zamawiaj ący akceptuje wprowadzenie klauzuli o powy ższej tre ści.  
 
3.4 Ubezpieczenie sprz ętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

• prosimy o podanie maksymalnej wartości sprzętu elektronicznego na 
pojedynczej jednostce pływającej  

 
Odp. Maksymalna warto ść sprzętu elektronicznego na pojedynczej jednostce 
pływaj ącej: 1.500.000,00 PLN  

 
• czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli o następującej treści: 

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT 
W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia ................odpowiada za szkody 
rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym 
ubezpieczeniem. 
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego 
uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w 
szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych 
przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. 
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub 
uszkodzenia,  
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w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez 
skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w 
ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty 
wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia 
zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także 
powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie 
straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 
Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony 
ubezpieczeniowej oraz  
z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w 
umowie ubezpieczenia  - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są 
objęte ochroną. 

 
Odp. Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie klauzuli o powy ższej 
treści.  

 
W przypadku braku akceptacji klauzuli powyższej treści prosimy o możliwość 
ustalenia limitu w agregacie na takie szkody np. 100.000,00 PLN 

 
Odp. Zamawiaj ący wyra ża zgodę na ustalenie limitu na szkody w 
oprogramowaniach i danych. Limit: 100 000,00 PLN  

 
• Klauzula rzeczoznawców - prosimy o potwierdzenie , że podany limit dotyczy 

jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. 
 
Odp. Zamawiaj ący nie potwierdza.  
 

• czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli o następującej treści: 
Ubezpieczenie sprz ętu elektronicznego zainstalowanego lub 
przewo żonego na jednostce pływaj ącej z zastrzeżeniem Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy 
ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres 
ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie elektronicznym 
zainstalowanym lub przewożonym na jednostce pływającej na terytorium 
określonym w SIWZ. 
TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte 
ubezpieczeniem casco jednostki pływającej. 
 

Odp. Zamawiaj ący akceptuje wprowadzenie klauzuli o powy ższej tre ści.  
 

• Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego – proszę o potwierdzenie, że 
ochroną ubezpieczeniową objęte są również telefony komórkowe, o ile 
zostały zgłoszone do ubezpieczenia.  

 
Odp. Zamawiaj ący potwierdza, że ochron ą ubezpieczeniow ą objęte są równie ż 
telefony komórkowe, o ile zostały zgłoszone do ubez pieczenia.  

 
• czy pojazdy, w których przewożony jest sprzęt elektroniczny są wyposażone 

w alarmy lub inne dodatkowe zabezpieczenia / jakie?/ 
 
Odp. Pojazdy wyposa żone są w autoalarmy oraz immobilizery.  
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3.7.2. Ubezpieczenie dobrowolne AUTOCASCO (AC + Kra dzież) 
3.7.3. Ubezpieczenie nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków kierowcy i 
pasażerów (NNW) 
Dot. ��Zakres terytorialny – prosimy o zmianę zapisu dotyczącego zakresu 
terytorialnego: 

Z: 
Polska oraz pozostałe kraje europejskie (w tym Rosja, Białoruś, Mołdawia, Ukraina), 
a także Maroko, Tunezja i Izrael. 
 

Na: 
Polska oraz pozostałe kraje europejskie – w tym Rosja (europejska część jej 
terytorium), Białoruś, Mołdawia, Ukraina, a także Maroko, Izrael, Tunezja.  
 
Odp. Zamawiaj ący pozostawia dotychczasowy zapis dotycz ący zakresu 
terytorialnego.  
 
 
3.8. Ubezpieczenie ryzyk morskich 
3.8.1. Ubezpieczenie jednostek pływaj ących  
Czy jednostki pływające posiadają aktualne dokumenty rejestracji i bezpieczeństwa. 
 
Odp. Jednostki pływaj ące posiadaj ą aktualne dokumenty rejestracji i 
bezpiecze ństwa . 
 
Klauzule wspólne do wszystkich ryzyk komunikacyjnyc h 
 
Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli o następującej treści: 
 
Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia:  
Pojazdy, dla których początek ubezpieczenia przypada w okresie od 02.01.2011 do 
31.12.2011 zostaną ubezpieczone z wyrównaniem okresu ubezpieczenia do 
31.12.2011. Ta zasada dotyczyć będzie także pojazdów nowych, które wejdą do 
ubezpieczenia w trakcie 2011 r., zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia nowo 
nabytego środka transportu. Składka za ubezpieczenia krótsze niż 12 miesięcy w 
ubezpieczeniach dobrowolnych (AC, NNW, assistance) będzie naliczana w systemie 
pro rata temporis za każdy dzień ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie OC 
będzie rozłożona na II raty. I rata będzie naliczana za okres od dnia ubezpieczenia 
do 31.12.2011 w systemie pro rata temporis za każdy dzień ubezpieczenia. II rata 
będzie stanowiła różnicę między składką roczną a I ratą, przy czym II rata zostanie 
automatycznie umorzona w momencie, gdy Ubezpieczyciel otrzyma wypowiedzenie 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, które Urząd Morski lub jego Pełnomocnik 
– Broker zobowiązuje się dostarczyć co najmniej 1 dzień przed okresem wyrównania 
okresów ubezpieczenia. Wyrównanie okresu ubezpieczenia nie ma zastosowania  
w przypadku zbycia pojazdu przed dat ą tego ż wyrównania oraz w przypadku 
wyboru innego ubezpieczyciela .  
 
WZÓR UMOWY - ……………………. dot. post ępowania – PO-II-370/ZZP-3/54/10 
Część G. Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, Klauzule wspólne do 
wszystkich ryzyk komunikacyjnych 
 
Odp. Pozostawiamy zapisy w SIWZ w niezmienionej for mie.  
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Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli o następującej treści: 
 
Klauzula likwidacji szkód: 
- oględziny mające na celu oszacowanie rozmiaru szkody dokonywane będą przez 
przedstawiciela Ubezpieczyciela w warsztatach naprawczych, siedzibie 
Ubezpieczającego lub innym uzgodnionym miejscu w ciągu 2 dni roboczych od 
momentu zawiadomienia o szkodzie; 
- dodatkowe oględziny w warsztacie naprawczym odbędą się w ciągu 2 roboczych od 
momentu stwierdzenia przez warsztat naprawczy konieczności ich przeprowadzenia 
- rozliczanie kosztów naprawy pojazdu nastąpi na podstawie uprzednio 
uzgodnionych z Ubezpieczycielem kosztów i sposobu naprawy przez warsztat 
wykonujący naprawę; 
- ww. nie dotyczy sytuacji, w których konieczna jest naprawa w stacji autoryzowanej; 
- kalkulacja kosztów naprawy zarówno po pierwszych jak i po każdych następnych 
oględzinach będzie przekazywana drogą elektryczną do wiadomości osobie 
zgłaszającej szkodę z ramienia Urzędu Morskiego 
- zwrot kosztów naprawy dokonywany b ędzie przez Ubezpieczyciela przelewem 
w kwocie  
z podatkiem VAT ( po okazaniu oryginału faktury VAT  ) na konto Urz ędu 
Morskiego w Szczecinie lub na konto warsztatu wykon ującego napraw ę. 
 
Odp. Zamawiaj ący pozostawia dotychczasowe zapisy tre ści klauzuli.   
 
 
 
 
 

                                                           Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
                                                                     Janusz Markiewicz 
 
 
 


