
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 
ul. Śmidowicza 69 

81-127 Gdynia 

Gdynia dnia 16.05.2017 r. 

Dotyczy: postępowania nr 45/ZPIJ 7 na Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk 
morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 

ZAPYTANIA DO SIWZ oraz WY JAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 
tel./faks 261 262 963, otrzymał zapytania dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień : 

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

Pytanie 1 
Wzór Umowy - wnosimy o zmianę terminu w par. 4 pkt 1ppkt1 - z 7 dni na 14 dni. 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 2 
Wnosimy o podanie wartości budynków o konstrukcji drewnianej wraz z mieniem znajdującym się w tych 
budynkach 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający informuje, że budynki o konstrukcji drewnianej stanowią nie więcej niż 5% ogólnej wartości 
budynków i budowli. 

Pytanie 3 
Wnosimy o podanie wykazu budowli urządzeń hydrotechnicznych wraz z wartościami oraz rokiem 
budowy 
Odpowiedź 3: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie § 3 pkt 1 
Akademia Marynarki Wojennej nie posiada budowli hydrotechnicznych. 
Akademia posiada w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym pomost pontonowy, który używany 
jest w sezonie letnim. W czasie sezonu zimowego pomost jest rozbierany. 

Pytanie 4 
Wnosimy podanie wartości budynków wyłączonych z użytkowania wraz z informacją o czasie wyłączenia 
oraz opisem zabezpieczeń oraz o planowanych wyłączeniach z użytkowania w okresie ubezpieczenia 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie posiada takich budynków. 

Pytanie 5 
Pkt 2.8 wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 OO.OOO PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia 
Odpowiedź 5: 
Zamawiający informuje, że w odpowiedziach nr 1 wprowadził limit w wysokości 300.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
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Pytanie 6 
Pkt 2.9 wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź 6: 
Zamawiający informuje, że w odpowiedziach nr 1 wprowadził limit w wysokości 100.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Pytanie 7 
Pkt 2.10 wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia 
Odpowiedź 7: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Jednocześnie informuje, iż suma ubezpieczenia 
na księgozbiory wynosi 4.488 .224, 74 

Pytanie 8 
Pkt 2 .11 wnosimy o dopisanie, że ochrona dotyczy wyłącznie magazynowania/przechowywania jednostek 
pływających w ubezpieczonych lokalizacjach, a nie dotyczy użytkowania na wodzie. 
Odpowiedź 8: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedziami nr 1, w odniesieniu do jednostek pływających, 
ochrona dotyczy okresu składowania na lądzie. 

Pytanie 9 
Pkt 2.12 prosimy o podanie wykazu prac budowlano - remontowych, modernizacyjnych, instalacyjnych w 
trakcie realizacji oraz planowanych. 
Odpowiedź 9: 
- budynek nr 5 remont pomieszczeń dydaktycznych II piętra pom. 21 O, 211, 212, 
- budynek nr l O wymiana części stolarki okiennej, 
- budynek nr 353 remont pomieszczeń z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne II piętro 
pom. 208,209, 210, 
- budynek nr 365 przebudowa parteru 
- budynek 355 remont korytarzy od I do VII piętra, 
- opomiarowanie sieci wodociągowej wraz z wykonaniem studni wodomierzowych, 
- przebudowa i modernizacja sieci energetycznych, sanitarnych i hydrantowych oraz wykonanie 
instalacji i systemów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach dydaktycznych 
nr 7, 9, 10. 

Pytanie 10 
Pkt 3.1 wnosimy o dopisanie "pod warunkiem, że zabezpieczenia spełniają określone przez przepisy prawa 
orazOWU. 
Odpowiedź 10: 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu „pod warunkiem, że zabezpieczenia są zgodne z przepisami 
prawa". 

Pytanie 11 
Pkt 3.2 wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia 
Odpowiedź 11: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 12 
Pkt 4.4 wnosimy o wykreślenie 
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Odpowiedź 12: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 13 
Pkt 7.1 Klauzula automatycznego pokrycia dla nowonabywanego mienia - wnosimy o zmianę treści 

klauzuli na: 
Klauzula Automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień określonych w OWU 
ustala się, że: 
1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe łub 

środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji , z 
dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Wartość 
środków trwałych objętych automatyczną ochroną nie może przekroczyć 20% łącznej sumy 
ubezpieczenia środków trwałych określonej w dokumencie ubezpieczenia. 

2. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyżej , Ubezpieczający zobowiązany 

jest zgłosić do Ubezpieczyciela bezpośrednio przed wprowadzeniu zmiany w celu akceptacji . 
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, o którym mowa powyżej , w 

razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia w podanym terminie. W razie przekroczenia limitu 
ustalonego dla potrzeb niniejszej klauzuli odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do· 
sumy ubezpieczenia powiększonej o ustalony limit. 

4. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po zakończeniu 
półrocznego/kwartalnego okresu ubezpieczenia aktualną wartość środków trwałych . 

5. Składka z tytułu zmiany sumy ubezpieczenia naliczana będzie przez Ubezpieczyciela półrocznie 
przy zastosowaniu następujących stawek: 

a. za dane półrocze - przy zastosowaniu połowy stawki przypadającej na to półrocze, 

ustalonej w umowie ubezpieczenia, 
b. za dalszy okres ubezpieczenia - przy zastosowaniu pełnej stawki ustalonej w umowie 

ubezpieczenia przypadającej na to półrocze. Składka za udzielenie ochrony i składka za 
utratę ochrony zostaną rozliczone przez potrącenie, a różnica zapłacona/ zwrócona zgodnie 
ze stosownym aneksem do umowy ubezpieczenia. 

6. W razie nieopłacenia składki we wskazanym terminie, odpowiedzialność Ubezpieczyciel ogranicza 
się do sumy, za którą została opłacona składka. 

Odpowiedź 13: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 14 
Pkt 7.2 klauzula akceptacji zabezpieczeń prosimy o szczegółowy opis zabezpieczeń p.poż. 

p.kradziezowych we wszystkich lokalizacjach 
Odpowiedź 14: 
Zamawiający podaje poniżej informację o zabezpieczeniach przeciw przepięciowych oraz instalacjach 
odgromowych: 
- budynki na terenie AMW posiadające zabezpieczenie przeciw przepięciowe 5, 6, 7, 9, 13, 300, 353, 354, 
355, 365, 600, 
- brak zabezpieczenia w bud. Nr. 3, 4, 8, 1 O, 11 , 14, 500, 265 , 256, 367, 507. 
- brak zabezpieczenia na terenie AOSz w Czernicy 
- instalacja odgromowa w budynkach nr: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 256, 265, 300, 353, 354, 355, 365, 
500. 
- brak instalacji odgromowej w budynkach nr 8, 14, 367, 507 
- AOSz Czernica instalacja odgromowa jest w budynkach nr 19, 20, 22 w pozostałych brak 
nie wymagane 
- zabezpieczenie ppoż występuje w budynkach 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 256, 300, 353, 354, 355, 365, 

system SSP oraz główny wyłącznik ppoż 
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Pytanie 15 
Pkt 7 .17 klauzula niezabezpieczonych otworów - wnosimy o zmniejszenie limitu do l O.OOO PLN 
Odpowiedź 15: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 16 
Pkt. 7.18 klauzula katastrofy budowlanej -wnosimy o zmianę treści na: 

Ubezpieczenie katastrofy budowlanej 
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych nmieJszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że za opłatą dodatkowej składki , w 
granicach limitu odpowiedzialności zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe 
wskutek katastrofy budowlanej. 

2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub 
budowli lub ich części , a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń 
formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty 
określone w art. 75 ust. l Prawa Budowlanego. 

3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 
1) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub 

wymiany, 
2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących 

funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji . 
4. Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania 

utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym. 
5. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki 

lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie. 
6. Limit odpowiedzialności na szkody objęte zakresem przedmiotowej klauzuli wynosi 5 OOO OOO zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia. 
7. Franszyza redukcyjna: 1 O OOO zł na każde zdarzenie objęte ochroną wg niniejszej klauzuli . 

Odpowiedź 16: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie definicji katastrofy budowlanej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 

Pakiet nr 2 

Pytanie 17 
pkt 1 ppkt 1.1 - wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i na wszystkie 
zdarzenia (pirotechnika), 
Odpowiedź 17: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Zamawiający infonnuje, że wprowadził limit w 
odpowiedziach nr 1 . 

Pytanie 18 
Pkt I ppkt 1.2 - wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i na wszystkie 
zdarzenia (użycie broni). 
Odpowiedź 18: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Zamawiający informuje, że wprowadził limit w 
odpowiedziach nr 1 . 

Pytanie 19 
Pkt 1 ppkt 1.15 prosimy o podanie współubezpieczonych. 
Odpowiedź 19: 
Zamawiający dla przykładu podaje współpracowników nie zatrudnionych na umowę o pracę. 
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Pytanie 20 
Pkt 1 ppkt 1.22 - wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i na wszystkie 
zdarzenia (wina umyślna), 
Odpowiedź 20: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 21 
Pkt 1 ppkt 1.27 wnosimy o wykreślenie . 

Odpowiedź 21: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
Formularze cenowe 

Pytanie 22 
Czy należy rozumieć, że na stronie 21. SIWZ (Formularz cenowy dla zadania nr 2) błędnie wskazano 
klauzule fakultatywne dla Zadania nr 3 (powinno być dla Zadania nr 2)„ jeżeli tak - uprzejmie prosimy o 
dokonanie stosownej korekty w treści ww. formularza SIWZ, 
Odpowiedź 22: 
Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający informuje, iż formularz dotyczący klauzul powinien 
mieć następujące brzmienie: 

Klauzule fakultatywne dla zadania nr 2 Stanowisko Wykonawcy - niewłaściwe skreślić 

Klauzula opóźnienia w zapłacie składki Akceptuję I Nie akceptuję 

Klauzula wymagalności składki Akceptuję I Nie akceptuję 

Pytanie 23 
Czy należy rozumieć, że na stronie 21. SIWZ (Formularz cenowy dla zadania nr 2) błędnie wskazano 
klauzule fakultatywne dla Zadania nr 2 : 
a) Jest: Uproszczona likwidacja szkód, 
b) Powinno być: Klauzula opóźnienia w zapłacie składki oraz Klauzula wymagalności składki. 
Jeżeli tak - uprzejmie prosimy o dokonanie stosownej korekty treści formularza SIWZ 

Odpowiedź 23: 
Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający wskazał prawidłową treść formularza w odpowiedzi na 
pytanie nr 22. 

Pytanie 24 
Czy należy rozumieć, że na stronie 22. STWZ (Formularz cenowy dla zadania nr 3) błędnie wskazano 
klauzule fakultatywne dla Zadania nr 4 (powinno być dla Zadania nr 3)„ jeżeli tak - uprzejmie prosimy o 
dokonanie stosownej korekty w treści formularza STWZ, 
Odpowiedź 24: 
Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający podaje poniżej prawidłową treść formularza. 

Klauzule fakultatywne dla zadania nr 3 Stanowisko Wykonawcy - niewłaściwe skreślić 

Klauzula opóźnienia w zapłacie składki Akceptuję I Nie akceptuję 

Klauzula wymagalności składki Akceptuję I Nie akceptuję 
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Pytanie 25 
Czy należy rozumieć, że na stronie 23. SIWZ (Formularz cenowy dla zadania nr 4) błędnie wskazano 
klauzule fakultatywne dla Zadania nr 5 (powinno być dla Zadania nr 4)„ jeżeli tak - uprzejmie prosimy o 
dokonanie stosownej korekty w treści fonnularza SIWZ, 
Odpowiedź 25: 
Zamawiający potwierdza powyższe . Zamawiający podaje poniżej prawidłową treść formularza. 

Klauzule fakultatywne dla zadania nr 4 Stanowisko Wykonawcy - niewłaściwe skreślić 

Klauzula opóźnienia w zapłacie składki Akceptuję I Nie akceptuję 

Klauzula wymagalności składki Akceptuję I Nie akceptuję 

Pytanie 26 
Uprzejmie prosimy o udzielenie informacji, czy jednostki pływające (Zadanie nr 2, strona 13 oraz 14 
SIWZ) posiadają, oraz czy będą posiadać w okresie ubezpieczenia: 01.06.2017 - 30.04.2018 ważne, 

wymagane polskim prawem dokumenty rejestracji i bezpieczeństwa. 
Odpowiedź 26: 

Lp. Nazwa jachtu Nr rejestracyjny • Posiadane dokumenty 

I 
Jacht żaglowy "AKADEMIA 

nr rej.: POL 8770 Orzeczenie Zdolności Żeglugowej 
MARYNARKI WOJENNEJ" 

2 Jacht żaglowy "NAWIGATOR" nr rej .: PL 5940 Orzeczenie Zdolności Żeglugowej 

3 
Łódź pontonowa 

X 
"ACADEMOS" 

zgodnie z przepisami jednostka nie 
4 Łódź motorowa "VICTOR" nr rej .: GM-0019 musi posiadać tego dokumentów 

Łódź motorowa do prac 

5 naukowo-badawczych nr rej. : B/3655/07 
"POMORZANIN I" 

Jacht s/y "ADMIRAŁ 
Orzeczenie Zdolności Żeglugowej 

6 nr rej .: POL 8771 
DICK MAN" Karta Bezpieczeństwa UM 

zgodnie z przepisami jednostka nie 

7 Jacht s/y "WINDSPEEL" nr rej . POL 9600 
musi posiadać tego dokumentów 

8 Jacht żaglowy "MECHANIK" nr rej. POL-5920 Orzeczenie Zdolności Żeglugowej 

9 Jacht żaglowy "OKTANT nr rej. POL-7077 zgodnie z przepisami jednostka nie 
musi posiadać tego dokumentów 

IO Jacht żaglowy "Corvette 600" X 
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11 
Łódź żaglowo-wioslowa DZ 

„OKSYWIE" 
X 

12 OMEGA X 

13 OMEGA X 

14 OMEGA X 

15 Łódź wiosłowa 8-osobowa X 

Pytanie 27 
W treści SIWZ, na stronie 2 wskazano, że umowa na okres 01.06.2017 - 30.04.2018 będzie zawarta i 
realizowana za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego. Uprzejmie prosimy o podanie nazwy oraz 
danych teleadresowych brokera, który uzyskał/uzyska Państwa pełnomocnictwo do wykonywania 
czynności na Państwa rzecz w odniesieniu do poszczególnych Zadań 1,2,3,4 oraz 5. 
Odpowiedź 27: 
Zamawiający poda firmę i dane teleadresowe brokera po dniu 22 maja br. 

Pytanie 28 
W związku z pytaniem nr 6 powyzeJ , uprzejmie prosimy o udzielenie informacji, czy zawarta przez 
Państwa umowa/ umowy o czynności brokerskie określa wysokość prowizji brokerskiej, którą 

Ubezpieczyciel powinien uwzględnić kalkulując wysokość składki ubezpieczeniowej, jeżeli tak -
uprzejmie prosimy o podanie tego wskaźnika (w%). 
Odpowiedź 28: 
Zamawiający informuje, że Ubezpieczyciel powm1en zastosować kurtaż 
danym produkcie ubezpieczeniowym. 

zwyczajowo stosowany 

KIEROWNIK ~ 

B.Adamczak 261 262 537 
16.05.2017 r. 

~EKCJI ZAMOWIEŃ PUBU NYCH 
Akademii ~17/J~ jennej 

Ann/ PARlASINSKA 
I 

T-45/ZP/17 na Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk morskich Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni 

przy 
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