
Gdynia dnia 13.04.2017 r. 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 
ul. Śmidowicza 69 

81-127 Gdynia 

Dotyczy: postępowania nr 37/ZP/17 na Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów 
oraz ryzyk morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 

ZAPYTANIA DO SIWZ oraz WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69 81-127 Gdynia, 
tel./faks 261 262 963, otrzymał zapytania dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnier't: 

Pytanie 1 
Prosimy o wprowadzenie potrącenia amortyzacji części dla pojazdów powyżej 13 roku eksploatacji . 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 2 
Prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 400 zł. 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 3 
Prosimy o wykreślenie zapisu „Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody powstałe wskutek (o ile 
nie były one wynikiem rażącego niedbalstwa): wjechania za wysokim pojazdem pod należycie 

oznakowany wiadukt lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem do należycie 
oznakowanego parkingu podziemnego". 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 4 
Prosimy o wykreślenie zapisu: „Ubezp'.eczyciel odpowiada również za szkody powstałe wskutek (o ile 
nie były one wynikiem rażącego niedbalstwa): samoistnego otwarcia się pokrywy silnika lub bagażnika 
oraz za szkody będące następstwem jazdy z otwartymi drzwiami lub pokrywą bagażnika". 

Odpowiedź 4: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 5 
Prosimy o modyfikację zapisu „Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody powstałe wskutek (o ile 
nie były one wynikiem rażącego niedbalstwa): dostania się do wnętrza pojazdu wody" na 
„Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody powstałe wskutek (o ile nie były one wynikiem rażącego 
niedbalstwa): dostania się do wnętrza pojazdu wody za wyjątkiem szkód powstałych wskutek 
uszkodzenia silnika w wyniku zassania do niego wody". 
Odpowiedź 5: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 6 
W miejsce powyższych zapisów, prosimy o wprowadzenie następującego : „Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa przez 
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osobę upoważnioną do kierowania pojazdem, chyba że w razie 
rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom 

słuszności ." 

Odpowiedź 6: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 7 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w STWZ, zastosowanie mają OWU 
wykonawcy. 
Odpowiedź 7: 
Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają OWU 
wykonawcy, o ile nie pozostają w sprzeczności z jakimikolwiek zapisami Opisu Przedmiotu 
Zamówienia i o ile nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy wymaganej przez Zamawiającego 
wOPZ. 

Pytanie 8 
W ubezpieczeniu Assistance, prosimy o wprowadzenie limitu kilometrów w przypadku awarii na 
terenie RP do 300 km od miejsca zdarzenia, na terytorium Europy do najbliższej stacji obsługi lub do 
miejsca zamieszkania/siedziby w Polsce jeżeli zdarzenie wystąpiło do 200 km od granicy RP (lub do 
celu podróży, jeśli odległość nie jest dalsza niż odległość od miejsca zamieszkania/siedziby). 
Odpowiedź 8: 
Zamawiający wypowiedział się w odpowiedzi na pytanie nr 21 . 

Pytanie 9 
Prosimy o usunięcie zapisu: „Ubezpieczyciel pokryje koszty badania technicznego (wymaganego 
zgodnie z ustawą Prawo o ruchu Drogowym), o ile badanie techniczne wykonywane jest w związku ze 
szkodą, za którą Ubezpieczyciel uprzednio przyjął odpowiedzialność". 
Odpowiedź 9: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 10 
Prosimy o uzupełnienie szkodowości o daty wystąpienia szkody oraz wypłaty. 
Odpowiedź 10: 
Zamawiający informuje, że podał szkodowość jaką dysponuje. 

Pytanie 11 
Autocasco - okres ubezpieczenia - prosimy o dopisanie: „Nowo zakupione pojazdy zostaną objęte 
ochroną od dnia ich zgłoszenia/złożenia wniosku do Ubezpieczyciela." 
Odpowiedź 11: 
Zamawiający utrzymuje zapisy OPZ 
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Pytanie 12 
Autocasco - okres ubezpieczenia - prosimy o dopisanie do punku 4.2. „Ubezpieczenie rozpoczyna się 
najpóźniej od dnia zarejestrowania pojazdu lub ekspiracji poprzedniego ubezpieczenia pod warunkiem 
zgłoszenia/złożenia wniosku do Ubezpieczyciela." 

Odpowiedź 12: 
Zamawiający utrzymuje zapisy OPZ 

Pytanie 13 
Autocasco - okres ubezpieczenia - prosimy o dopisanie „Za datę początku odpowiedzialności 

ubezpieczyciela przyjmuje się dzień zbżenia wniosku/zgłoszenia do ubezpieczenia chyba, że podano 
datę późniejszą. " 

Odpowiedź 13: 
Zamawiający utrzymuje zapisy OPZ 

Pytanie 14 
Autocasco - czy Zamawiający akceptuje, że amortyzacja części będzie zniesiona za wyjątkiem szkód 
w ogumieniu i w elementach układu wydechowego. 
Odpowiedź 14: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

Pytanie 15 
Autocasco „ Wypłata odszkodowania za szkody wynikłe z kradzieży będzie następowała w ciągu 30 
dni, bez względu na zaawansowanie postępów w śledztwie" - Czy Zamawiający wyraża zgodę na to 
aby w ciągu 14 dni nastąpił zwrot odszkodowania, w sytuacji, w której okaże się w toku postępowania, 

że kradzież została sfingowana albo ustalono okoliczności wyłączające odpowiedzialność 

ubezpieczyciela. 
Odpowiedź 15: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

Pytanie 16 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZA POJAZDÓW 
MECHANICZNYCH-Okres polisowy - prosimy o dopisanie do punktu 3. 1. Ubezpieczenie zawierane 
jest na okres 12 miesięcy i rozpoczyna się najpóźniej od dnia zarejestrowania pojazdu lub ekspiracji 
poprzedniego ubezpieczenia pod warunkiem zgłoszenia/złożenia wniosku do Ubezpieczyciela". 
Odpowiedź 16: 
Zamawiający utrzymuje zapisy OPZ 

Pytanie 17 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZA POJAZDÓW 
MECHANICZNYCH - Okres polisowy - prosimy o dopisanie „Za datę początku odpowiedzialności 
ubezpieczyciela przyjmuje się dzień złożenia wniosku/zgłoszenia do ubezpieczenia chyba, że podano 
datę późniejszą." 

Odpowiedź 17: 
Zamawiający utrzymuje zapisy OPZ 

Pytanie 18 
Ubezpieczenie NNW - prosimy o wykreślenie punktu: „2.5. Ubezpieczeniem objęte są również trwałe 
następstwa zawah1 serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu 
mechanicznego". 
Odpowiedź 18: 
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Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 19 
Ubezpieczenie Assistance - prosimy o zmianę punktu 2. z: „Zakres terytorialny: Europa" na: „Zakres 
terytorialny: Europa z wyłączeniem Mołdawii i Rosji, a także terytorium Algierii, Maroka, Izraela i 
Tunezji " . 
Odpowiedź 19: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 20 
Ubezpieczenie Assistance prosuny o wykreślenie punktu: „3. Brak franszyz kilometrowych 
ilościowych". 

Odpowiedź 20: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany 

Pytanie 21 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujący zakres holowania w ubezpieczeniu assistance: 
- zniesienie limitu holowania w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego na terenie RP 
- limit holowania w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego na terytorium innych niż RP państw 
Europy (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji), a także na terytorium Algierii, Maroka, Izraela i Tunezji: 
I .OOO km w razie unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku 
500 km w razie unieruchomienia pojazdu wskutek awarii pojazdu. 
Podane wyżej limity holowania (I .OOO km, 500 km) nie obejmują samochodów ciężarowych , 

osobowych o liczbie miejsc powyżej 7, określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz 
samochodów o okresie eksploatacji powyżej 7 lat. Limit holowania dla wskazanych pojazdów wynosi 
150 km do wybranego przez ubezpieczonego miejsca. 
Odpowiedź 21: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 22 
LIKWIDACJA SZKÓD 

I. Czy Zamawiający wyraża zgodę, że ubezpieczyciel, w przypadku naprawy powypadkowej 
pojazdu, będzie akceptował stawki za roboczo godzinę w wysokości stosowanej rynkowo przez 
autoryzowane serwisy I warsztaty danych marek dokonujące napraw w obszarze miejscowości 
naprawiania pojazdu pod warunkiem, że nie odbiegają od średnich stawek stosowanych dla 
danego terenu i ubezpieczyciel nie ma podpisanej umowy z danym warsztatem na niższą 
stawkę . 

2. Uproszczona likwidacja szkód - dla szkód o wartości do 5.000 zł ubezpieczyciel zezwala na 
dokonanie naprawy pojazdu bez oględzin (procedura uproszczona). Odszkodowanie wypłacane 
będzie na podstawie faktur za naprawę, po jej wykonaniu - pod warunkiem wcześniejszego 
zgłoszenia szkody i przekazania zdjęć uszkodzonego pojazdu. 

Odpowiedź 22: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 23 
Jaki jest powód ubezpieczenia jednostek pływających tylko na okres 3 miesięcy? 
Odpowiedź 23: 
Zamawiający informuje, iż ww. jest podyktowane sprawami organizacyjnymi. 
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Pytanie 24: 
Jeżeli okres ubezpieczenia jednostek pływających wynosić ma tylko 3 miesiące, prosimy o rozważenie 
przedłużenia obecnie ubezpieczanych przez Państwa 1 O w TUiR Warta SA I O jednostek pływających 
na okres od dnia Ol.05.2017 do dnia 3 l.07 .2017 r. (bez oferty przetargowej) - w przypadku 
akceptacji , prosilibyśmy o przysłanie stosownego wniosku w tej sprawie. 

Odpowiedź 24: 
Zamawiający informuje, że ubezpieczeniu podlega 15 jednostek. Zamawiający oczekuje, iż 
Wykonawca jako profesjonalista będzie w stanie złożyć adekwatną ofertę. 

Pytanie 25: 
Nawiązując do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik nr 5 do SIWZ, Zadanie nr 3 -
Ubezpieczenie jednostek pływających, Tabela nr I - prosimy o wyjaśnienie, jaki zakres ubezpieczenia 
to zakres pełny, ajaki zakres ubezpieczenia podstawowy rozszerzony o kradzież z włamaniem. Czy 
jachty „ADMIRAŁ DICKMAN" i „WINDSPEEL" miałyby być rozszerzone o kradzież z włamaniem, 

a pozostałe nie? 
Odpowiedź 25: 
Jachty „Admirał Dickrnan" i „Windspeel" - zakres podstawowy z rozszerzeniem o kradzież i rozbój . 
Zakres podstawowy obejmuje ochronę na szkody w zakresie punktów od 1.2.1 do 1.2.15. 

Pytanie 26: 
Nawiązując do w/w Tabeli nr 1 - prosimy o informację, czy 3 łodzie wiosłowe i 1 łódź żaglowa 
(poz. 12-15) które nie posiadają nr rejestracyjnych, są trwale oznakowane w celu ich 
identyfikacji? Prosimy o podanie nr fabrycznych tych łodzi, ewentualnie innych oznaczeń, nr 
identyfikacyjnych. 
Odpowiedź 26: 
Zamawiający informuje, iż ww. jednostki nie posiadają nr rejestracyjnych, są natomiast trwale 
oznakowane nazwą. Jednostki są wykorzystywane dla celów szkoleniowych. 

Pytanie 27: 
Prosimy o informację, czy i ewentualnie które jednostki posiadają dokumenty klasyfikacyjne i 
bezpieczeństwa i przez kogo wydane? 
Odpowiedź 27: 
Zamawiający informuje, iż jednostki, o których mowa w pytaniu nr 26 me posiadają 
dokumentów klasyfikacyjnych. Jednostki nie podlegają klasyfikacji . 

Pytanie 28: 
Nawiązując do wzoru Umowy - Załącznik nr 6, pkt 10 i 11, prosimy o informację i ewentualne 
potwierdzenie, że w związku ze zwolnieniem STBU przez AMW w Gdyni z obowiązku 
świadczenia usług brokerskich przy postępowaniu, STBU nie przysługiwałby z tytułu w/w 
postępowania prowizja brokerska. 
Odpowiedź 28: 
Zamawiający rekomenduje, aby STBU otrzymało prowizję nie wyższą, niż proporcjonalnie do 
okresu pozostałego do czasu zakończenia wypowiedzenia, tj. do dnia 31.05.2017 r. 

Pytanie 29: 
Uwzględniając powyższe oraz okres świąteczny , prosimy o przesunięcie terminu składania 
ofert do dnia 26.04.2017 r. 
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Odpowiedź 29: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

PAKIET I - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Pytanie 30: 
Prosimy o zmianę zapisu pkt 2.2 ppkt k) poprzez dodatnie słów „ niespowodowanie działalnością 
człowieka" 

Odpowiedź 30: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 31: 
Prosimy o wykreślenie pkt 2.2 ppkt p), gdyż działanie wody nie jest zdarzenie nagłym 

niespodziewanym. 
Odpowiedź 31: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Jednocześnie precyzuje, że nie ma na myśli 
długotrwałego oddziaływania wody, ale zdarzenia o charakterze nagłym. 

Pytanie 32: 
Prosimy o doprecyzowanie limitu odpowiedzialności w klauzuli katastrofy budowlanej - inny jest w 
tabeli nr 1 i inny w treści klauzuli. 
Odpowiedź 32: 
Zamawiający precyzuje, iż właściwy jest limit z tabeli , tj. 5.000.000,00 zł 

PAKIET II - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Pytanie 33: 
Prosimy o obniżenie SG z 3.000.000 PLN do 2.000.000 PLN najeden i wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia 
Odpowiedź 33: 
Zamawiąjący nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 34: 
Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500.000 PLN najeden i wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia dla zakresu ochrony opisanego pkt 1.2 
Odpowiedź 34: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany 

Pytanie 35: 
Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 200.000 PLN najeden i wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia dla zakresu ochrony opisanego pkt 1.8 oraz dopisanie słów" z wyłączen iem ryzyka 
utraty" 
Odpowiedź 35: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany. Zamawiąjący wyraża zgodę na wprowadzenie 
limitu w wysokości 500.000 PLN 
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I 

2 

3 

Nr rej. 

GA0643 1 

Pytanie 36: 
Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500.000 PLN najeden i wszystkie wypadki w 
okresie ubezpieczenia dla zakresu ochrony opisanego pkt I. I O 
Odpowiedź 36: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 37: 
Prosimy o wykreślenie pkt 6 w całości , a jeśli nie będzie to możliwe to wykreśleni e w pkt 6.3 słowa 
„ własnych" 

Odpowiedź 37: 
Zamawiaj ący nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 38: 
Prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego określonego w pkt 1.17 do terytorium „św iat z 
wyłączeniem USA i Kanady", a jeśli nie jest to możliwe o uzasadnienie potrzeby rozszerzenia zakresu 
terytorialnego o te państwa. 

Odpowiedź 38: 
Zamawiaj ący nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Zamawiąjący wyjaśnia, że do ww. kraj ów 
wyj eżdżają pracownicy i studenci Uczelni. 

Pytanie 39: 
Prosimy o przesunięcie tenninu składania ofert na 20.04.201 7 
Odpowiedź 39: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany 

Jednocześnie Zamawiający koryguje tabelę nr 1 - wykaz pojazdów poprzez wykreślenie 

pozycji nr 15. 

Moc Uośł Zakres 
M arka Typ i model 

Rodzaj Rok 
silnika w N r nadwozia ładowność miej Wartość Wyposażenie 

(cięż.los.) prod. [kg] pojazdu dodatkowe ubezpicc 
KW SC zcnia 

WV I ZZZ70Z I X RADIO, 
OC, AC, 

VW T4 2000 75 1070 9 10 700 NNW , 0 10968 KLIMATYZACJA 
ASS 

ELEKTRYCZNE 

7HC T5 
SZYl3Y, Al3S, 

ASR , OC. AC, CARAVELLE WV2ZZZ7HZ8 H 
GA7214F VW osobowy 2007 128 855 8 43 ooo KLIMA TRONIK. NNW, 

COM FOR TLI 050848 
ALUFELGI , ASS NE 

CENTRALNY 
ZAMEK 

ELEKTRYCZNE 
S7.YBY, ESP,ABS, 
ASR, 
Kl.IMA TRONIK, 

OC,AC, TMDAJ7NPXH7 ALUFELG!, 
GA737AC SKODA 3T SUPERB osobowy 20 16 140 650 5 13 1 0 13 NNW. 

025894 CENTRALNY 
ZAMEK, ASS 

NAW IGACJA, 
PODGRZEWANE 
SIEDZJ:NIA, 
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Koniec 
okresu 

ubez11ie-
- czcnia 

30.04 .20 I 
7 

30.04 201 
7 

30.04 .201 
7 



4 GA6576G 

5 GA80003 

6 GA84 152 

7 GAS 1709 

8 GA84239 

9 GA8 1559 

JO GA89828 

li GA89829 

12 GA3262V 

13 GAl954W 

14 GA9 1510 

I' C•A~H.q. 

16 GA90595 

CADDY 2.0 
VW ciężarowy 

SOI Entry 

przyczepa 
Tramp Trail 1300JH podlodziow 

a 

Thule T2 CE C3K 
przyczepa 

Trailers ciężarowa 

Tramp Trail JOOJH 
przyczepa 
cię7..arowa 

Zepia przyczepa 
S.Cymenna PCJ500B 

ciężarowa 
11 

Tramp - 750.1 
przyczepa 

Trail lekka 

ZARÓD PK20 
przyczepa 
specjalna 

THULE T3 CTC4N 
przyczepa 
ciężarowa 

RENAULT ME MASTER AUTOBUS 

RENAU LT W Kangoo ciężarowy 

BAS IC 
A06 BASIC przyczepa 

2000T/24 ciężarowa 

nml<c' :r.1 .. .p. .. J.!P przy'-'iet)a 
4--! H-l~<e-l-S kld<-n 

TEMA 6 BSGV 
przyczepa 
ciężarowa 

B.Adamczak 261 262 537 
13.04.2017 r. 

2008 

2000 

2006 

2002 

2007 

2003 

20 10 

2009 

2014 

20 15 

20 16 

:Wf.;7 

20 15 

WVIZZZ2KZ8X AUTOALARM, 
OC, AC, 

SI 13023 1 
767 2 21 700 

KLIMATYZACJA 
NNW, 
ASS 

SUB I 3JHOOYCO 
xxx 

01696 
980 xxx xxx xxx OC 

UH2000C357PJ 
I 100 xxx 

75955 
xxx xxx xxx OC 

SUB20JH002DO 
1000 OC xxx 

02564 
xxx xxx xxx 

SV9PCJ SOB70G 
xxx 

KI006 
I I 70 xxx xxx xxx OC 

SUB07J0003EO 
750 OC xxx 

0294 1 
xxx xxx xxx 

SU92520PKXOG 
OC xxx 

Z IOJ5 
xxx xxx xxx xxx 

UH2000C439P2 
1525 OC xxx 

83468 
xxx xxx xxx 

ELEKTRYCZNE 
SZYBY, ABS, 

VFIMEN4VE51 
ASR, 

OC, AC, I JO 1230 17 11 o 000,00 KLIMA TRONIK, 
2101 28 

ALUFELGI , NNW 

CENTRALNY 
ZAMEK 

ELEKTRYCZNE 
SZYBY, ABS, 

VF I FW I 8H5527 ASR, 
OC, AC, 66 77 I 2 52.300,00 KLIMA TRONIK, 75423 

ALUFELGI , NNW 

CENTRALNY 
ZAMEK 

YUJOOA067GP5 1470 xxx xxx xxx OC 
46040 

xxx 
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SWH6B0720FH 

2060 xxx 
041050 xxx 

xxx xxx OC 
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