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      Wykonawcy 
 

 
WYJAŚNIENIE 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Część 1 – Ubezpieczenie majątkowe i 
odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Część 2 - Ubezpieczenie 
komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS) pojazdów mechanicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; 
Część 3 – Ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych” 
 
 
 Uprzejmie informuję, że w dniu 17.11.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy dotyczące 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu: 
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Odpowiedzi Zamawiającego: 

Ad 1 – Zamawiający informuje, że w zmodyfikowanym załączniku nr 11 do SIWZ został podany zaktualizowany 
wykaz szkód oraz rezerw w latach 2013, 2014, 2015, 2016 oraz 2017 z podaniem przyczyny szkody oraz daty jej 
powstania. 
 
Ad 2 – Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz szkód w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk jest dostępny w zaktualizowanych tabelach w załączniku nr 11.  
 
Ad 3 – Zamawiający informuje, że w załączniku nr 11 został podany zaktualizowany wykaz szkód, w tym szkód w 
ubezpieczeniu OC działalności oraz rezerw w latach 2013, 2014, 2015, 2016 oraz 2017 z podaniem przyczyny 
szkody oraz daty jej powstania. 
 
Ad 4 – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, 
że klauzula kradzieży zwykłej nie ma zastosowania do gotówki i innych wartości pieniężnych. 
 
Ad 5 – Zamawiający potwierdza, że integralną częścią umowy jest SIWZ wraz z załącznikami ( zgodnie z treścią § 
12 wzoru umowy ubezpieczenia – załącznik nr 10a, 10b i 10c ) i podtrzymuje treść § 3 pkt. 1 i 2 umowy 
ubezpieczenia. 
 
Ad 6 – Zamawiający informuje, że limity odpowiedzialności wskazane są w opisie przedmiotu zamówienia 
załącznik 1a do SIWZ i tam gdzie Zamawiający ich nie wskazał odnoszą się do jednego i wszystkich zdarzeń w 
okresie ubezpieczenia. 
 
Ad 7 – Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki i budowle przeznaczone do 
rozbiórki. 
 
Ad 8 – Zamawiający  informuje,  że  nie  określił  jeszcze  harmonogramu  prac  budowlano – montażowych,  które  
będzie  przeprowadzał  w  2018  roku.  Zamawiający   ponadto  informuje,  że  we  własnym  zakresie  realizuje 
prace: malarskie, dekarskie,  murarskie,  stolarskie,  hydrauliczne  oraz  konserwacji  stolarki  PCV.  Remonty i  
modernizacje  wykonuje  na  bieżąco  w  miarę  potrzeb. Zamawiający  informuje, że w 2017 roku rozpoczął się 
remont budynku Wydziału Chemii położonego  przy ul. Gagarina 7 oraz budynku Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska przy ul. Lwowskiej 1. Prace remontowe w tych dwóch lokalizacjach przewidziane są również w roku 
2018. Informacje na temat wartości wykonywanych obecnie robót dostępne są na stronie internetowej UMK:  
http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/?sortowanie=kategoria&archiwum=2016. 
 

http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/?sortowanie=kategoria&archiwum=2016
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Ad 9 – Zamawiający potwierdza, że intencją powyższego zapisu nie jest zniesienie wyłączeń zakresowych, a 
jedynie wyłączeń przedmiotowych tzn. wyłączeniu z ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w 
wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia, natomiast zakres ochrony dla tego mienia określa punkt 1 str. 
1 zał. 1a oraz warunki szczególne obligatoryjne. 
 
Ad 10 – Zamawiający doprecyzowuje treść klauzuli aktów terroryzmu zgodnie z poniższym: 

Klauzula aktów terroryzmu – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

1) zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku 
pożaru, eksplozji, upadku statku powietrznego i akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, gdy 
ryzyka te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu, a także następstwem podpalenia lub podłożenia 
ładunków wybuchowych przez grupy przestępcze albo innych czynów kryminalnych, 

2) przez akty terroryzmu rozumie się działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek 
organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego wpływu (de iure lub de facto) przy użyciu 
siły albo przemocy, 

3) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 5 000 000,00 złotych w każdym okresie ubezpieczenia. 

4) z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek skażenia radioaktywnego, 
biologicznego lub chemicznego. 

 
Ad 11 – Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli IT w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego o 
następującej treści: 
W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel 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, 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. 
 
Ad 12 – Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód, za które 
odpowiedzialność ponosi producent, dostawca, warsztat naprawczy z tytułu umowy gwarancji/ rękojmi. 
 
Ad 13 – Zamawiający doprecyzowuje treść pkt. 2 z załącznika nr 1 do SIWZ zgodnie z poniższym: 
Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jako jedno zdarzenie; odnosi 
się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach 
dodatkowych i jakiekolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane 
wyłącznie jednokrotnie. 
Powyższe dotyczy zdarzeń trwających nieprzerwanie 72 godziny. 
 
Ad 14 – Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 



 

 

 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH                                                                   
UL. GAGARINA 5, 87-100 TORUŃ, POLSKA,  
TEL.: +48 (56) 611-22-95, FAX: +48 (56) 611-22-96,  

NIP: 879-017-72-91, REGON: 000001324, E-MAIL:DZP@UMK.PL, WWW.UMK.PL    Strona 6 z 7 

 

Ad 15 – Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z załącznika nr 10a do SIWZ paragrafu nr 9 oraz z załącznika 
nr 1 do SIWZ pkt 29.  
 
Ad 16 – Zamawiający informuje, że w klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów obowiązuje limit 
odszkodowawczy 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, zaś w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie 
Ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia, wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki/demontażu i wywiezienia pozostałości, a także 
koszty transportu (np. dojazdu pracowników serwisu) poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w 
związku z zrealizowaniem się zdarzenia losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 20% wartości 
szkody, nie więcej jednak niż 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla pozostałego rodzaju kosztów obowiązuje wspólny limit 
odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia przedmiotu objętego ochroną w wysokości 20% wartości szkody, 
nie więcej jednak niż 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
Ad 17 – W przypadku istnienia zapisów ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia obligujących 
ubezpieczającego lub ubezpieczonego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu elektronicznego, w tym 
jego zabezpieczeń, postanawia się, iż wymóg taki zostanie spełniony również wtedy, gdy wymagane czynności 
będą dokonywane przez własne służby; przy czym obowiązek 34 dokonywania konserwacji i przeglądów ma 
zastosowanie tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa lub instrukcji producenta. 
 
Ad 18 – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
Ad 19 – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
Ad 20 – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
Ad 21 – Zamawiający doprecyzowuje treść klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w 
ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka zgodnie z poniższym:  
Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem 
pierwszego ryzyka – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego przywróci automatycznie pierwotną sumę ubezpieczenia 
(doubezpieczenie) po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, 
wynikającej z automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia, wg stawki wynikającej ze złożonej oferty 
przetargowej, naliczonej do końca rocznego okresu ubezpieczenia zgodnie z zasadą „co do dnia”, w terminie 14 
dni od otrzymania od Ubezpieczyciela stosownego rachunku. Odnowienie wg stawki wynikającej ze złożonej 
oferty przetargowej może nastąpić 2 razy w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia. Klauzula nie ma zastosowania 
jeżeli ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia nie przewidują konsumpcji sumy ubezpieczenia. 

Ad 22 – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
Ad 23 – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
Ad 24 – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
Ad 25 – Zamawiający informuje, że cały sprzęt zgłoszony do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk jest zabezpieczony licencjonowanym oprogramowaniem antywirusowym. 
 
Ad 26 – Zamawiający informuje, że przy  rozszerzeniu zakresu ochrony o szkody spowodowane atakiem hakerskim 
lub w wyniku innych cyberprzestępstw obowiązuje limit w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
 
Ad 27 – Zamawiający informuje, że w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK 
przeprowadza nieinwazyjne badania naukowe na osobach, w pozostałych jednostkach Uniwersytetu prowadzone 
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są w ramach grantów badania, eksperymenty i doświadczenia do celów naukowych. Zamawiający na obecną 
chwilę nie jest w stanie ich dokładnie scharakteryzować. Planowane  w 2018 roku badania diagnostyczne 
komercyjne i inwazyjne (polegające na podaniu kontrastu drogą iniekcji), dotyczą tylko Interdyscyplinarnego 
Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. 
 
Ad 28 – Zamawiający informuje, że obecnie nie zamierza podjąć czynności inwestora lub inwestora zastępczego, 
ale w okresie zamówienia sytuacja ta może ulec zmianie. Tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na 
proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
Ad 29 – W Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Zamawiający przeprowadza badania 
naukowe niekomercyjne i dodatkowo planuje  w 2018 realizowanie badań naukowych i diagnostycznych 
komercyjnych. W odniesieniu do fMRI oprócz badań nieinwazyjnych prowadzone będą również badania inwazyjne 
(polegające na podaniu kontrastu drogą iniekcji). Pozostałe badania realizowane w ICNT są wyłącznie 
nieinwazyjne.  Wszystkie badania są i będą wykonywane na ludziach przy wykorzystaniu specjalistycznej 
aparaturze badawczo – naukowej, np. rezonans magnetyczny (o wartości 8.122.200,00 złotych i numerze 
inwentarzowym 802/1), TMS, EEG, EDA, audiometr. Wartość całkowitego wyposażenia wynosi blisko 40 mln zł. 
Główne pozycje aparatury wykorzystywane do badań dostępne SA na stronie 
http://icnt.umk.pl/badania/aparatura/ 
Komercyjna działalność będzie realizowana zgodnie z ustaleniami z Urzędem Marszałkowskim Woj. Kuj.-Pom. 
Maksymalny poziom wykorzystania infrastruktury zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej nie mogą 
przekroczyć poziomu 20% jej maksymalnej wydajności w ujęciu czasowym. Model w tym zakresie został złożony 
do Instytucji Zarządzającej. 
 
Ad 30 – Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. Limit w wysokości 
1 000 000 zł wynika z umów zawartych z podmiotami zlecającymi.  
 
Ad 31 – Zamawiający informuje, że w 2018 roku planuje, między innymi, następujące duże imprezy: Juwenalia, 
Targi Edukacyjne, Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, oraz inne wydziałowe imprezy charytatywne i promocyjne.  
 
Ad 32 – Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z załącznika nr 10a do SIWZ paragrafu nr 9. Powyższy 
paragraf zgodny jest z treścią punktu 26 załącznika nr 1 do SIWZ - postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji 
wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka. 
 
Ad 33 – Termin składania i otwarcia ofert został przedłużony do dnia 30.11.2017 r. (modyfikacja SIWZ z dnia  
21.11.2017 r. ) 
  
 
 
 

  (-) mgr Jarosław Lisewski 
              Kierownik Działu Zamówień 
          Publicznych 
 

http://icnt.umk.pl/badania/aparatura/

