
 

 

 

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 1 z 10 

Sygnatura: ZP-077/2017                  Toruń, dnia 24.11.2017 r. 
 

 
 

      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 (pisownia i numeracja oryginalna): 

 
1.  Prosimy o akceptację następującej treści klauzuli terroryzmu:  
1) Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
2) Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek aktów terrorystycznych, 
za które uważa akcje o charakterze przestępczym, organizowane indywidualnie lub zbiorowo z pobudek 
ideologicznych, religijnych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko interesom 
politycznym lub gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, bądź przeciwko stosunkom majątkowym osób, 
instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu, w celu wprowadzenia chaosu, 
zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz 
w celu pozbawienia życia lub zdrowia ludzi lub zniszczenia mienia. 
3) Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: 
4) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub 
biologicznych 
5) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z  wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania 
jądrowego, skażenia radioaktywnego 
6) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania 
wirusów komputerowych 
7) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz 
fałszywych alarmów 
8) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie 
zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni 
9) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych 
aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z UNIQA, zanim 
środki te zostały podjęte 
10) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:  
5 000 000 zł 
11) Franszyza redukcyjna: 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 zł 
2. Prosimy o podanie sposobu dozoru i zabezpieczenia mienia znajdującego się pod pieczą ubezpieczonego, 
3. Prosimy o podanie obrotu z działalności związanej z działalnością hoteli za 2016r. 
4.  Prosimy o  doprecyzowanie zapisu: szkody  wyrządzone na  terenie Uniwersytetu w  pojazdach  należących  do  
pracowników  Zamawiającego, jednak nie w związku z ich kradzieżą. 
5. W odniesieniu do szkód:„ powstałych podczas imprez, np. kulturalnych, rozrywkowych, okolicznościowych i 
innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z 
 rozporządzeniem   Ministra  Finansów.” Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmujesz szkód 
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powstałych w związku z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe, lotnicze oraz pozostałe 
gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 
6. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach organizowanych imprez,  pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane 
przez podmioty zajmujące się tymi czynnościami profesjonalnie. 
7. Prosimy o określenie jakiego rodzaju badania są i  będą prowadzone w Interdyscyplinarnym Centrum 
nowoczesnych technologii UMK,   na jakim mieniu , jakiej wartości?  
8. Prosimy o określenie jakiego rodzaju badania, eksperymenty, doświadczenia są prowadzone przez 
Zamawiającego poza Interdyscyplinarnym Centrum nowoczesnych technologii UMK. 
9. W celu  ustalenia limitu  ryzyka  przepięć  na poziomie satysfakcjonującym  Zamawiającego prosimy o podanie 
największej wartości  maszyny , urządzenia lub aparatury, która mogłaby  ulec zniszczeniu w wyniku wystąpienia 
szkody  wymienionej w  klauzuli ubezpieczenia  przepięć str. 12 Załącznika nr 5 do SIWZ „ Warunki obligatoryjne 
… „. 

 
10. Prosimy o wprowadzenie następujących limitów: 

 
katastrofa budowlana : wnioskowany limit : 5.000.000 zł 
koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – wnioskowany limit : 10% wartości mienia nie więcej niż 

500.000 zł 
zalanie przez dachy i stolarkę okienną – wnioskowany limit : 200.000 zł 
 
Uzasadnienie : Po  wprowadzeniu niniejszych  limitów  UMK  będzie posiadało właściwą ochronę  dla  

swojego majątku , z punktu widzenia przeprowadzonej analizy ryzyka ubezpieczeniowego, natomiast wysokość  
oferowanej składki  znacznie się obniży w porównaniu z ofertą bez wprowadzenia w/w  limitów. Brak limitów j.w. lub 
ich większa wartość  znacznie podwyższy poziom składki. 

11.        W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do 
rozbiórki  wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, 
upadek statku powietrznego). 

12.        W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o zastosowanie 
podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 

13.        Dla budynków wyłączonych z eksploatacji (pustostanów) prosimy o przesłanie; 
-wykazu  ich lokalizacji (adresu),  
-jednostkowych sum ubezpieczenia, 
- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, inne? 
-sposobu ich zabezpieczenia 
-podanie przyczyny ich wyłączenia, 
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd. 
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?. 
14.        Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności 

drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,…)?  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz 

określenie ich wartości jednostkowej. 
15.        Prosimy o określenie stanu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia na podstawie 

protokołów pokontrolnych z ostatnich przeglądów budowlanych tych obiektów. 
16.        Do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o dopisanie: „Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod 

warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej 
szkody. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne.” 

17.        Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w 
okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości. 

18.     Prosimy o wprowadzenie udziału własnego dla szklarni w wysokości 10% wartości szkody nie mniej 
niż 1 000 zł dla ryzyka gradu, huraganu, deszczu nawalnego, 

19.     Czy Klient posiada wszystkie aktualne przeglądy, badania i sprawdzenia kwartalne oraz roczne 
instalacji tryskaczowej, instalacji sygnalizacji pożaru oraz hydrantów wewnętrznych. Jeżeli tak to prosimy o ich 
udostępnienie. 

20.     Czy Klient posiada instalację sygnalizacji pożaru w pomieszczeniu wentylatorowni oraz w 
pomieszczeniu centrali chłodni wody lodowej z agregatami freonowymi, 

21.     Z jaką datą została opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Prosimy o jej 
udostępnienie, 

22.     Czy Klient posiada aktualne kompleksowe badania transformatorów (występujące przypadki ponad 
30 lat). Jeżeli tak to prosimy o ich udostępnienie. 

23.     Czy w ostatnim roku Klient przeprowadzał badania kamerą termowizyjną głównych połączeń i 
rozdzielni elektrycznych czy transformatorów. Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie rezultatów, 
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24.     Czy w ostatnim roku Klient zmienił rodzaj składowania materiałów palnych w piwnicy budynków 
Wydziału Chemii. 

 
25.     Czy w pomieszczeniu gdzie znajduje się zawór i licznik gazu ziemnego składowane są elementy 

metalowe? Czy pomieszczenie to jest wydzielone pożarowo z ograniczonym dostępem. 
 
26.     Czy są prowadzone ćwiczenia ewakuacyjne z budynków.  
 
27.     Czy jest podział na strefy pożarowe budynków Wydziału Chemii. Jak tak , prosimy o podanie 

szczegółów podziału oraz informację o całości mienia aktualnie zgromadzonego w tym wydziale. 
 
28.     Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących napowietrznych sieci energetycznych, 

kabli, instalacji elektrycznych i energetycznych (pytanie nie dotyczy zamontowanych w budynkach linii kablowych, 
światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, oraz linii 
naziemnych, podziemnych, i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Zamawiającego w 
ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego 
własnością (lokalizacja, budynek))  

a) Czy są przedmiotem ubezpieczenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie pozycji 
w wykazach obejmujących ten przedmiot ubezpieczenia. 

b) Jaka jest ich łączna wartość? Jaka jest ich łączna suma ubezpieczenia? 
c) Jak jest ich łączna długość? 
 
29.     Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, 

że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
30.     Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają   

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające 
bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył 
je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

 
31.     Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
I.              budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 
II.             budynki przeznaczone do rozbiórki 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum 

ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia 
 
32.     Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie 

ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości 

poniesionych strat. 
 33.  Prosimy o podanie  wykazu rezerw na szkody utworzone przez Ubezpieczycieli, które wystąpiły w 
latach  2014, 2015, 2016 i 2017 , w podziale na lata, ich wartości  przyczyny szkód objętych rezerwami   oraz daty 
ich wystąpienia, a także  daty ustalenia danych o rezerwach, w podziale na ryzyka. 
 

34. Prosimy o potwierdzenie informacji o braku szkód w  OC działalności w latach 2016, 2015, 2014 i 2013 , 
lub podanie wysokości wypłat i rezerw latami oraz przyczyn ich wystąpienia . 

35. Prosimy o  wyjaśnienia jakie kroki zostały podjęte przez Zamawiającego w celu uniknięcia ponownego 
wystąpienia szkód. , natomiast w odniesieniu do szkód  majątkowych proszę o podanie dodatkowo 
lokalizacji wystąpienia szkód w kwocie ponad 10.000 zł. 

 

36. Prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 29 listopad 2017r.   godz. 10:00 lub inny 
późniejszy niż 24 listopad 2017r. godz. 10:00. 

 

37.  Prosimy o podanie  informacji jakiego mienia dotyczy odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu 
powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym w tym przyjętym w  celu wykonania 
usługi,  

 

38. Prosimy o ustalenie  podlimitu  na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe  do 500 000 zł  
dotyczącej współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, 
sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu 
obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów,  
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39. Prosimy o zmniejszenie podlimitu na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 
do 500.000 zł w zakresie  odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z 

podejmowania czynności inwestora i inwestora zastępczego. 

40. Prosimy o zmniejszenie podlimitu na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w zakresie  
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom bliskim, lub wykreślenie niniejszego punktu z 
SIWZ. 

41. Prosimy o podanie iloma kąpieliskami i pływalniami Zamawiający zarządza i czy są one używane 
wyłącznie w ramach Uniwersytetu czy także udostępniane komercyjnie osobom trzecim. 

42. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte Collegium Medicum. 
 
43.  Prosimy o przeniesienie klauzuli terroryzmu do klauzul fakultatywnych. 
44. Ile hoteli i domów wczasowych posiada Zamawiający, jaka jest ilość miejsc noclegowych w każdym 

z nich. 
45.  Prosimy o potwierdzenie , że dla klauzuli szkód w przedmiotach szklanych od stłuczenia (str. 11 

Załącznika nr 5 do SIWZ „ Warunki obligatoryjne … „)  jest jedna wspólna suma ubezpieczenia w 
kwocie  20 000,00 zł wymieniona w formularzu ofertowym jako „..Ubezpieczenie przedmiotów 
szklanych od stłuczenia suma ubezpieczenia 20 000,00 zł ..” 

46.  Prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia  i/ lub 
zmniejszenie sumy ubezpieczenia na 1 000 000 zł , lub inną sumę ubezpieczenia mniejsza niż 
5 000 000 zł. 

47.   Prosimy o informację :  jakie są przeprowadzane   doświadczenia, eksperymenty, prace 
badawczych itp , o których mowa w pkt. 4.13. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone 
wskutek przeprowadzanych doświadczeń, eksperymentów, prac badawczych itp., bez podlimitu, do 
wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, lub wykreślenie 
niniejszego punktu. 

48.  Prosimy o dodanie niniejszej  treści :” … Każdorazowo będzie sporządzany wykaz dzieł z opisem i 
podaniem wartości….” , do punktu 4.39. odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe powstałe w 
dziełach przekazanych lub udostępnionych na wystawy organizowane przez Wydział Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z podlimitem 1 000 000,00 zł na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 

49.       W odniesieniu do punktu 4.13. i 4,34 , Załącznika nr 1a „ Opis przedmiotu…” Prosimy o informacje:  
czy prace badawcze, eksperymenty i doświadczenia  itp., są wykonywane  na potrzeby własne , 
czy usługowo na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Jeżeli usługowo na zlecenie podmiotów 
zewnętrznych  to prosimy o podanie  wysokości przychodów z tego tytułu  za 2016r. .  

51.  Prosimy o potwierdzenie że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC nie obejmuje i nie będzie 
obejmować badań , eksperymentów i doświadczeń medycznych .  

52.  Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności  Ubezpieczyciela w żadnym aspekcie nie 
wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczyciela.  

53.  W odniesieniu do punktu  4.38 Załącznika nr 1a „ Opis przedmiotu…”  Prosimy o obniżenie 
podlimitu  do 500.000 zł, lub innego akceptowalnego podlimitu  niższego od 1 000 000  zł  

54.       W odniesieniu do punktu  4.38 Załącznika nr 1a „ Opis przedmiotu..” Prosimy o potwierdzenie ,że 
zakres ochrony oc działalności  nie obejmuje wartości zabytkowej , kolekcjonerskiej , artystycznej 
przedmiotu szkody .  

55.        W odniesieniu do punktu  4.39 Załącznika nr 1a „ Opis przedmiotu…”  Prosimy o obniżenie 
podlimitu  do 200.000 zł, lub innego akceptowalnego podlimitu  niższego od 1 000 000  zł.  

56. W odniesieniu do punktu  4.39 Załącznika nr 1a „ Opis przedmiotu…”  Prosimy o potwierdzenie ,że 
zakres ochrony nie obejmuje wartości zabytkowej , kolekcjonerskiej , artystycznej przedmiotu 
szkody. 

57. Prosimy o przeniesienie klauzuli  zmiany wielkości  ryzyka do klauzul fakultatywnych  lub 
wyłączenie jej z ubezpieczenia OC działalności.  

58.   Prosimy o potwierdzenie  w odniesieniu do   klauzuli  automatycznego pokrycia, że w zakresie OC  
działalności  dotyczy ona tylko lokalizacji na terenie RP i, które spełniają wymogi prawa w zakresie 
p.poż.  

59.  W odniesieniu do klauzuli rzeczoznawców  i ekspertów, prosimy o potwierdzenie, że limit 100.000zł 
na jedno i wszystkie  zdarzenia obowiązuje również w ubezpieczeniu OC działalności. 

60.  W odniesieniu do treści  Załącznika  nr 10a do SIWZ , par 11  ust 1. pkt 3) umowy  prosimy o 
potwierdzenie ,że  zwiększenie sumy gwarancyjnej będzie możliwe wyłącznie za zgodą obu stron. 

61. W odniesieniu do punktu 4.13 Załącznika nr 1a „ Opis przedmiotu..” prosimy o wprowadzenie 
podlimitu w wysokości 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki lub innego akceptowalnego 
podlimitu  niższego od 4 000 000  zł 
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62.  W odniesieniu do punktu 4.34 Załącznika nr 1a „ Opis przedmiotu..” prosimy o wprowadzenie 
podlimitu w wysokości 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki lub innego akceptowalnego 
podlimitu  niższego od 4 000 000  zł.  

63.  Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w wyniku prowadzenia działalności 
medycznej, farmaceutycznej a także związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

Ad 1 - 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 2 - Zamawiający informuje, że mienie znajduje się pod nadzorem pracownika Zamawiającego, pracownika 
firmy ochroniarskiej oraz systemu antywłamaniowego i p.poż. 
 
Ad 3 - Zamawiający informuje, że w roku kalendarzowym 2016 uzyskał przychód z działalności  Hotelu  
Uniwersyteckiego  w  wysokości  710 795,89  złotych. 
 
Ad 4 - Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na 
terenie Uniwersytetu w pojazdach należących do pracowników Zamawiającego nie obejmuje szkód związanych z 
kradzieżą pojazdu lub jego części, jak również szkód będących przedmiotem obowiązkowych ubezpieczeń 
odpowiedzialności cywilnej. 
 
Ad 5 - Zamawiający potwierdza, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje szkód powstałych w związku z 
organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe, lotnicze oraz pozostałe podczas osiągania 
maksymalnej prędkości. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ. 
 
Ad 6 - Zamawiający informuje, że do przeprowadzenia ewentualnych pokazów sztucznych ogni podczas 
organizowanych imprez będzie korzystał wyłącznie z usług profesjonalnej i wyspecjalizowanej firmy. 
 

Ad 7 - 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 

http://icnt.umk.pl/badania/aparatura/
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przekroczyć poziomu 20% jej maksymalnej wydajności w ujęciu czasowym. Model w tym zakresie został złożony 
do Instytucji Zarządzającej. 
 

Ad 8 - Zamawiający informuje, że tylko w  Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii przeprowadza 
nieinwazyjne badania naukowe na osobach, w pozostałych jednostkach Uniwersytetu prowadzone 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), opisane szerzej w odpowiedzi na pytanie nr 7, dotyczą tylko 
Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. 
 
Ad 9 - Zamawiający informuje, że posiada wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy o wartości 
księgowej 9.239.760,00 złotych, który jest na stanie inwentarzowym Wydziału Chemii, położonego w Toruniu przy 
ul. Gagarina 7. 
 
Ad 10 - Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych limitów, tym samym nie wyraża zgody 
na zmianę treści SIWZ.  
 

Ad 11 - Zamawiający informuje, że nie posiada obiektów w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Tym samym 
modyfikacja SIWZ nie jest konieczna. 
 
Ad 12 - Zamawiający informuje, że posiada dwa budynki,  które  nie są  użytkowane,  ich  stan  techniczny  jest  
dobry.  Tym  samym  modyfikacja  SIWZ  nie  jest  konieczna. 
 
Ad 13 -  Zamawiający informuje, że posiada dwa budynki wyłączone z użytkowania. Są to budynki  położone  przy  
ul.  Podmurnej  9/11 i  Podmurnej  74  ( punkt  10  i  11  załącznika  nr  7a  do  SIWZ ),  które  przeznaczone  są  do  
sprzedaży. W  budynku  położonym  przy  ul.  Podmurnej  74  zainstalowany  jest  system  sygnalizacji  włamania,  
natomiast w  budynku  przy  ul.  Podmurnej  9/11  jest  całodobowa  ochrona  fizyczna.  W ww. budynkach  
Zamawiający  nie  przechowuje  mienia, woda i prąd są wyłączone. Podłączona jest tylko instalacja cieplna. W 
budynku przy ul. Podmurnej 74 przeprowadzane są bieżące prace konserwacyjno-remontowe. Budynki 
użytkowane były do celów dydaktycznych. Zostały wyłączone z użytkowania ze względu na rozbudowę miasteczka 
uniwersyteckiego i przeniesione na teren campusu. 
 
Ad 14 - Zamawiający informuje, że nie posiada budynków i budowli krytych materiałem palnym.  
 
Ad 15 - Zamawiający informuje, że budynki będące jego własnością to budynki użyteczności publicznej oraz 
dydaktyczne i ich stan techniczny jest dobry. 
 
Ad 16 - 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 17 - 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 
 
Ad 18 - Zamawiający  nie  wyraża zgody  na  wprowadzenie  udziału  własnego  dla  szklarni. 
 
Ad 19 - Zamawiający  informuje,  że  posiada  aktualne  przeglądy,  ze względu na   obowiązujące  przepisy  ppoż i 
bhp.  
 

http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/?sortowanie=kategoria&archiwum=2016


 

 

 

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 7 z 10 

 

Ad 20 - Zamawiający  informuje,  że  posiada  instalację  sygnalizacji  pożaru w  pomieszczeniu  wentylatorni  oraz  
w  pomieszczeniu  centrali  chłodni  wody  lodowej  w następujących budynkach: Aula UMK, Biblioteka 
Uniwersytecka, Collegium  Humanisticum,  Uniwersyteckie  Centrum  Sportowe oraz Wydział  Matematyki i 
Informatyki. 
 

Ad 21 - Zamawiający informuje, że każdy budynek posiada Instrukcję  Bezpieczeństwa  Pożarowego.  Zamawiający  
informuje,  że  przestrzega  przepisów  ppoż. i  na  bieżąco  aktualizuje  Instrukcje.  
Ad 22 - Zamawiający  informuje, że  co  roku  przeprowadza  badania  stacji  transformatorowych. 
 
Ad 23 - Zamawiający  informuje,  że  badania  głównych  połączeń  i  rozdzielni  elektrycznych  czy  tez  
transformatorów  wykonuje  pirometrem. 
 
Ad 24 - Zamawiający  informuje,  że  nie  zmienił  rodzaju  składowania  materiałów  palnych  w  piwnicy  budynku  
Wydziału  Chemii. 

Ad 25 - Zamawiający  informuje,  że  w  pomieszczeniu  gdzie  znajduje  się  zawór    i  licznik  gazu  ziemnego  nie  
są  składowane  elementy  metalowe.  Pomieszczenie   nie   jest  wydzielone  pożarowo. 

Ad 26 - Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami są  przeprowadzane  ćwiczenia  
ewakuacje  z  budynków  będących   jego  własnością.  

Ad 27 - Zamawiający  informuje,  że  w  chwili  obecnej  w  budynku  Wydziału  Chemii  nie  ma  wydzielonych  stref  
pożarowych.  Po  uzyskaniu  środków  finansowych  Uniwersytet  przystąpi  do  modernizacji  budynku.  

Ad 28 - Zamawiający informuje, że nie posiada napowietrznych sieci  energetycznych.  

Ad 29 - Zamawiający potwierdza, że wszystkie limity odpowiedzialności, tam gdzie nie wskazano inaczej, odnoszą 
się do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.  

Ad 30 - 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 31 -  Zamawiający  nie  zgłosił  do  ubezpieczenia  budynków  w  złym  lub  awaryjnym  stanie  technicznym  
oraz  budynków  przeznaczonych  do  rozbiórki.  

Ad 32 - Zamawiający informuje, że w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach w okresie ostatnich 20 lat nie 
wystąpiły podtopienia ani też powodzie. 

Ad 33 -  Zamawiający informuje, że w zaktualizowanych tabelach załącznika nr 11 został podany wykaz szkód oraz 
rezerw w latach 2013, 2014, 2015, 2016 oraz 2017 z podaniem przyczyny szkody oraz daty jej powstania.  

Ad 34 - Zamawiający potwierdza, że w latach 2013, 2014 oraz 2016 nie wystąpiły szkody z ubezpieczenia OC 
działalności. W roku 2015 wystąpiła jedna szkoda, co zostało ujęte w zaktualizowanej tabeli z wykazem szkód za 
rok 2015 (załącznik  nr 11 do SIWZ). 

Ad 35 - Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące szkodowości zamieścił w załączonych 
tabelach. Ponadto, aby uniknąć powstania szkody Zamawiający przeprowadza coroczne przeglądy budynków, 
stosuje się do wskazanych zaleceń oraz na bieżąco dba o posiadane mienie. 

Ad 36 - Termin składania i otwarcia ofert został przedłużony do dnia 30.11.2017 r. (modyfikacja SIWZ z dnia  
21.11.2017 r.).  
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Ad 37 - Zamawiający informuje, że na terenie Uniwersytetu są przeprowadzane eksperymenty i prace badawcze 
m.in. na Wydziale Chemii, na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki  Stosowanej, w Interdyscyplinarnym 
Centrum Nowoczesnych Technologii i na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Eksperymenty jak i prace 
badawcze są przeprowadzane w celach naukowych również na aparaturze naukowo – badawczej nie będącej 
własnością Zamawiającego. Najczęściej aparatura jest wypożyczana z jednostek spoza Uniwersytetu, z którymi 
współpracuje Zamawiający.  

Ad 38 - Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ. 

Ad 39 - 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 40 - Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ. 

Ad 41 - Zamawiający informuje, że w Uniwersyteckim Centrum Sportowym, położonym w Toruniu przy ul. Św. 
Józefa 17, znajduje się basen sportowy, basen rekreacyjny oraz wanny z hydromasażem, z których korzystają 
zarówno studenci jak i pracownicy Uniwersytetu. Obiekt udostępniany jest także osobom spoza Uniwersytetu. 

Ad 42 - Zamawiający informuje, że zakresem ochrony nie jest i nie będzie objęte Collegium Medicum.  

Ad 43 - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

Ad 44 - Zamawiający w poniższej tabeli zamieścił dane dotyczące posiadanych hoteli i domów wczasowych. 
 

Lokalizacja Liczba budynków wczasowych/ 
hotelowych 

Liczba miejsc noclegowych 

Hotel Uniwersytecki 
ul. Szosa Chełmińska 83 a 
 

1 56 

Hotel Asystencki nr 1 
ul. Gagarina 41 
 

1 86 

Hotel Asystencki nr 2 
ul. Gagarina 45 
 

1 87 

Ośrodek Wypoczynkowy UMK w 
Rowach, ul. Kościelna 10 
 

2 48 

Ośrodek Szkoleniowo – 
Wypoczynkowy UMK w Bachotku 

26 160 

Ad 45 - Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ pkt. 2.7.Ubezpieczenie przedmiotów 
szklanych od stłuczenia: limit odpowiedzialności w każdym rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 20 000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia (wartość odtworzeniowa nowa). 20% sumy ubezpieczenia przeznaczone jest na 
pokrycie kosztów związanych z ustawieniem i rozebraniem rusztowań.  

Ad 46 - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

Ad 47 - Zamawiający informuje, że tylko i wyłącznie w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii 
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.  

Ad 48 - Zamawiający doprecyzowuje treść załącznika nr 1a do SIWZ pkt. 4.39 zgodnie z poniższym: 

4.39. odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe powstałe w dziełach przekazanych lub udostępnionych na 
wystawy organizowane przez Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (przed każdą 
wystawą będzie sporządzany wykaz dzieł z opisem i podaniem wartości), z podlimitem 1 000 000,00 zł na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 

Ad 49 - Zamawiający informuje, że prace badawcze, eksperymenty i doświadczenia  itp., są wykonywane  na 
potrzeby własne.  

Ad 51 - Zamawiający informuje, że w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii przeprowadza 
nieinwazyjne badania naukowe na osobach, w pozostałych jednostkach Uniwersytetu prowadzone są w ramach 
grantów badania, eksperymenty i doświadczenia do celów naukowych. Zamawiający na obecną chwilę nie jest w 
stanie ich dokładnie scharakteryzować.  Ponadto Zamawiający informuje, że Interdyscyplinarne Centrum 
Nowoczesnych Technologii planuje w 2018 roku badania diagnostyczne inwazyjne (polegające na podaniu 
kontrastu drogą iniekcji). 

Ad 52 - Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia nie 
wykracza poza odpowiedzialność regulowaną przepisami prawa.  

Ad 53 - 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 54 - Zamawiający informuje, że  wartość przedmiotów zabytkowych przekazanych lub udostępnionych w celu 
wykonania prac konserwatorskich i restauracyjnych oraz badań konserwatorskich w ramach usług świadczonych 
przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wykonywanych w trakcie realizowanych umów z podmiotami 
zlecającymi, będzie ustalana przez podmiot zlecający. 
 
Ad 55 - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
Ad 56 - Zamawiający informuje, że wartość dzieł przekazanych lub udostępnionych na wystawy organizowane 
przez Wydział Sztuk Pięknych będzie obejmowała wartość zabytkową, kolekcjonerską, artystyczną. 
 
Ad 57 - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
Ad 58 -Zamawiający potwierdza, że klauzula automatycznego pokrycia OC, dotyczy tylko lokalizacji na terenie RP.   
 
Ad 59 - Zamawiający potwierdza, że w klauzuli rzeczoznawców i ekspertów limit odpowiedzialności wynosi 
100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.    
 
Ad 60 - Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 10a do SIWZ , par 11  ust 2: Warunkiem dokonania 
zmian, o których mowa w pkt. 1 jest złożenie wniosku przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem obligatoryjnych 
warunków ubezpieczenia i przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych), a w przypadku pozostałych 
zmian złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę wraz ze 
sporządzeniem przez strony stosownego protokołu (z zastrzeżeniem obligatoryjnych warunków ubezpieczenia i 
przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych). 
 
Ad 61 - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
Ad 62 - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
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Ad 63 - Zamawiający potwierdza, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje szkód powstałych w wyniku 
prowadzenia działalności medycznej, farmaceutycznej, a także związanej z udzielaniem świadczeń opieki 
zdrowotnej. 

 

 
  (-) mgr Jarosław Lisewski 

              Kierownik Działu Zamówień 
          Publicznych 
 


