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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 20.11.2017 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  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 2 – Zamawiający informuje, że wysokość franszyz/udziałów własnych mających zastosowanie w okresie 3 
ostatnich lat można sprawdzić na następujących stronach: 
Rok 2017 –  
http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/?id_zamowienia=989&sortowanie=data_opublikowania  
Rok 2016 –  
http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/?id_zamowienia=889&sortowanie=data_opublikowania 
Rok 2015 –  
http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/?id_zamowienia=757&sortowanie=data_opublikowania 
 
Ad 3 – Zamawiający informuje, że w przypadku budynków nieużytkowanych obowiązuje klauzula wyłączenia 
ryzyka z eksploatacji.  
 
Ad 4 – 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 ), oba  przeznaczone 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.  
 
Ad 5 – Zamawiający informuje, że opis konstrukcji budynków, rok budowy oraz materiały z jakiego są wykonane 
znajdują się w zaktualizowanych załącznikach 7a i 7b 
 
Ad 6 – Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wyłączone są szkody  w 
wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka. 
 
Ad 7 – Zamawiający informuje, że do przeprowadzenia ewentualnych pokazów sztucznych ogni podczas 
organizowanych imprez będzie korzystał wyłącznie z usług profesjonalnej i wyspecjalizowanej firmy. W tej sytuacji 
obniżenie limitu odpowiedzialności nie jest konieczne. 
 
Ad 8 – Zamawiający informuje, że wartość największej lokalizacji została podana w załączniku nr 1a do SIWZ na 
stronie nr 4. 
 
Ad 9 – Zamawiający informuje, że w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1996 roku nie wystąpiły 
podtopienia ani powodzie. 
 
Ad 10 – Zamawiający informuje, że zakres odpowiedzialności cywilnej obejmuje: 
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów 
żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych (OC za 
produkt, w tym obejmująca szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną 
drogą pokarmową, a także szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych – wszystkich z wykazu 

http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/?sortowanie=kategoria&archiwum=2016
http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/?id_zamowienia=989&sortowanie=data_opublikowania
http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/?id_zamowienia=889&sortowanie=data_opublikowania
http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/?id_zamowienia=757&sortowanie=data_opublikowania
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publikowanego przez Ministra Zdrowia - z wyjątkiem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych encefalopatii 
gąbczastych), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 
 
Ad 11 – Budynki oraz domki letniskowe w ośrodkach wypoczynkowych stanowiących własność Zamawiającego są 
w stanie dobrym i bardzo dobrym.  Zamawiający  czuwa nad tym, aby stan domków nie zagrażał bezpieczeństwu. 
 
Ad 12 – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
Ad 13 – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ 
 
Ad 14 – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
Ad 15 – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
Ad 17 – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
 
Ad 18 – 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 
 


