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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 dniach 21 i 24 11.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu: 
 
1. Prosimy o informacje jakie materiały i ciecze są przechowywane w magazynie cieczy łatwopalnych wydziału sztuk 
pięknych? 

2. Prosimy o przedstawienie aktualnej dokumentacji fotograficznej budynków nieużytkowanych oraz o podanie 
następujących informacji: 
 

Czy w budynkach nieużytkowanych podłączone są media? 
 
W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach nieużytkowanych i jaki jest ich stan techniczny? 
 
Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach nieużytkowanych? 
 
Czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków? 
 
Czy budynki nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki sposób?  
 
Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP? 
 
Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje? 
 
Jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych? 
 
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych lub wprowadzenie limitu  
w stosunku do budynków nieużytkowanych w wysokości 500 000,00 zł oraz franszyzy redukcyjnej 10% wartości 
szkody nie mniej niż 5 000,00 zł. 
 

4. Prosimy o podanie zabezpieczeń stolarni oraz o informacje jakie prace są w niej przeprowadzane? 
 
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę w odniesieniu do szklarni parapetowej oraz szklarni gruntowej  na ograniczenie 
zakresu odpowiedzialności do ryzyk nazwanych? 
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6. Czy Zamawiający wyraża zgodę w odniesieniu do szklarni parapetowej oraz szklarni gruntowej na wprowadzenie 
franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 zł na ryzyka: grad, huragan, deszcz nawalny oraz 
śnieg? 
 

7. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej: 
W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 
 

1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez Ubezpieczonego w celu zapobieżenia 
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. 

dotyczy poniesionych po wystąpieniu wypadku kosztów działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub 
zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. 

 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

Ad 1 – W magazynie cieczy łatwopalnych Wydziału Sztuk Pięknych przechowywane są różne substancje 
chemiczne, ciekłe łatwopalne np.: Toluen, Aceton, rozpuszczalniki typu benzyna ekstrakcyjna oraz pochodne od 
benzyny ekstrakcyjnej. 
 

Ad 2 – Zamawiający informuje, że posiada dwa budynki wyłączone z użytkowania. Są to budynki  w stanie dobrym, 
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 przeniesienie wydziałów na teren campusu. Oba budynki są wpisane do 
Rejestru Zabytków Województwa Kujawsko Pomorskiego (ul. Podmurna 74: rejestr A/399, ul. Podmurna 11 – 
rejestr A/400). We wskazanych lokalizacjach w ostatnich pięciu latach nie odnotowaliśmy żadnych szkód.  
Odległość  z budynku przy ul.  Podmurnej  9/11 do Wojewódzkiej Straży Pożarnej przy ul. Prostej wynosi 0,6 km,  
a do Państwowej Straży Pożarnej 3,2 km.  
Odległość  z budynku przy ul.  Podmurnej  74 do Wojewódzkiej Straży Pożarnej przy ul. Prostej wynosi 0,5 km,  
a do Państwowej Straży Pożarnej 3 km. 

Ad 3 – Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ. 

Ad 4 – Zamawiający informuje, że w stolarni znajdują się gaśnice w ilości i rodzaju zgodnie z instrukcją ochrony 
przeciwpożarowej. Stolarnia znajduje się na terenie Bazy Techniczno-Magazynowej, która jest objęta 
bezpośrednią, całodobową ochroną fizyczną. W stolarni przeprowadza się wszelkie prace stolarskie z użyciem 
maszyn stacjonarnych i ręcznych. 

Ad 5 - Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ. 

Ad 6 - Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ. 

Ad 7 - Zamawiający potwierdza, że:  

W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 

1)  zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego w celu zapobieżenia 
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;  

dotyczy poniesionych po wystąpieniu wypadku kosztów działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub 
zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. 

 

 wz. Kierownika 
                 Działu Zamówień Publicznych 

      (-) mgr  Dariusz Szwenkiel 
           Główny specjalista 
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