
Gdynia dnia 11.05.2017 r. 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 
ul. Śmidowicza 69 

81-127 Gdynia 

Dotyczy: postępowania nr 45/ZP/ l 7 na Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej 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 STWZ i udzielił następujących wyjaśnień: 

Zadanie nr I/Pakiet nr 1 ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający posiada budynki nieużytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni lub czy planuje 
wyłączyć z eksploatacji jakieś obiekty w okresie ubezpieczenia, jeżeli tak, to prosimy o wskazanie 
które to budynki. 
Odpowiedź 1: 
Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada takich budynków. 

Pytanie 2 
Prosimy o wykreślenie zapisów pkt 2.9. dotyczącego ubezpieczenia użytkowanego mienia poza linią 
brzegową lub pod wodą. 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 3 
Prosimy o wykreślenie zapisów pkt 2.11 ., ewentualnie zmodyfikowanie tego zapisu poprzez 
ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej tylko do okresu, kiedy mienie to jest składowane na lądzie. 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie modyfikacji zapisu. 

Pytanie 4 
Czy w księgozbiorach znajdują się przedmioty zabytkowe? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich 
wartości. . 
Odpowiedź 4: 
Biblioteka Główna AMW ma w swoich zbiorach tzw. inwentarz „Zbiory Specjalne". 
Ewidencjonowane są w nim najstarsze wydawnictwa (polskie i obcojęzyczne, które ukazały 
się do 1945 roku. Obecnie jest to 753 tytułów na szacunkową wartość ok. 11 283 ,00 zł. 

Pytanie 5 
Prosimy o rozbicie sumy ubezpieczenia budynków i budowli na poszczególne lokalizacje, ze 
szczególnym uwzględnieniem wartości budynków o konstrukcji drewnianej. 
Odpowiedź 5: 
Zamawiający infonnuje, że budynki ujęte w wykazie jako obiekty o konstrukcji drewnianej stanowią 
nie więcej niż 5% wartości budynków i budowli. 
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Pytanie 6 . . , . 
Prosimy o zmianę zapisu pkt 2.2 ppkt k) poprzez dodatnie słów „niespowodowanie działalnosc1ą 
człowieka" 

Odpowiedź 6: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 

Pytanie 7 
Prosimy o wprowadzenie limitu dla zakresu opisanego w pkt 2.8. - ubezpieczenie mienia podczas 
transportu - w wysokości l 00.000,00 PLN na jedno i 300.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia 
Odpowiedź 7: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300.000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 

Pytanie 8 
Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony opisany w pkt 2.9. sprzęt pomiarowy, badawczy itp. używany 
na morzu i pod wodą, a jeśli niemożliwe jest wykreślenie to prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź 8: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 
w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Zadanie nr 4 - NNW w związku z pracami na platformie 

Pytanie 9 
Czy Zamawiający wraża zgodę na wprowadzenie w polisie poniższego zapisu: 
„W umowie ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć 
Ubezpieczonemu owu, które mają zastosowanie do tej umowy ubezpieczenia, na piśmie lub za zgodą 
Ubezpieczonego na innym trwałym nośniku. W przypadku umowy ubezpieczenia, w której okres 
ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się później niż w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, owu 
powinny być doręczone ubezpieczonemu przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową. Przekazanie 
owu na trwałym nośniku, wymaga uprzedniej zgody ubezpieczonego. Na żądanie ubezpieczyciela 
ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić dowód wykonania tej powinności" . 

Odpowiedź 9: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu. 

Pytanie 10 
Prosimy o wskazanie czy wśród I O osób objętych ubezpieczeniem znajdują się osoby pracujące pod 
wodą i jaka jest ich ilość? 
Odpowiedź 10: 
Zamawiający informuje, iż osoby objęte ubezpieczeniem nie pracują pod wodą. 

Pytanie 11 
W związku z tym, że umowa będzie realizowana za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego 
prosimy o wskazanie tego brokera (nazwa, dane adresowe). 

Odpowiedź 12: 
Zamawiający informuje, że poinformuje o wyborze fim1y brokerskiej po 22 maja.br. 

Pytanie 13 
Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do 19 maja 2017 roku. 
Odpowiedź 14: 
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Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 19 maja 2017r. 

PAKIET Il - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Pytanie 15 
Prosimy o obniżenie SG z 3.000.000 PLN do 2.000.000 PLN najeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia 
Odpowiedź 15: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 16 
Prosimy o wprowadzenie podlimitów w wysokości 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki 
w okresie ubezpieczenia na użycie środków pirotechnicznych, broni, ostrej amunicji, materiałów 
pirotechnicznych oraz środków pozoracji pola walki dla zakresu ochrony opisanego pkt 1. 1 i w pkt 
1.2. , 
Odpowiedź 16: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł. 

Pytanie 17 
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 wyłączeniem ryzyka 
utraty" 
Odpowiedź 17: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 500.000 zł 

Pytanie 18 
Prosimy o wprowadzenie pod limitu w wysokości 500.000 PLN najeden i wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia dla zakresu ochrony opisanego pkt 1.1 O 
Odpowiedź 19: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2.000.000 zł. 

Pytanie 18 
Prosimy o wykreślenie pkt 6 w całości , a jeśli nie będzie to możliwe to wykreślenie w pkt 6.3 słowa 
„własnych" 

Odpowiedź 18: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie punktu 6. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie 
słowa „własnych" 

Pytanie 19 
Prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego określonego w pkt 1.17 do terytorium „świat z 
wyłączeniem USA i Kanady", a jeśli nie jest to możliwe o uzasadnienie potrzeby rozszerzenia zakresu 
terytorialnego o te państwa. 
Odpowiedź 19: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Zamawiający wyjaśnia, że do ww. krajów 
wyjeżdżają pracownicy i studenci Uczelni . 

Pytanie 20 
Prosimy o wskazanie kogo ma dotyczyć klauzula OC wzajemnej - jest tylko jeden ubezpieczony. 
Odpowiedź 20: 
Zamawiający dla przykładu podaje współpracowników nie zatrudnionych na umowę o pracę. 

Pytanie 21 
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Prosimy o potwierdzenie, że obowiązywać będą definicje szkody rzeczowej i osobowej oraz trigger z 
OWU Ubezpieczyciela, 
Odpowiedź 21: 
Zamawiający wyjaśnia, że obowiązuje trigger loss occurrence. 
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