Puławy, 01.06.2021 r.

Wykonawcy,
którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego

Znak sprawy: INS/FG - 10/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego
przedmiotem jest usługa kompleksowego ubezpieczenia Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Nowych Syntez Chemicznych
Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych,
działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019 ze zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z
odpowiedziami, o treści jak poniżej:

I.

Dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń:
Pytanie nr 1
Proszę o skrócenie okresu wykonania zamówienia z 24 miesięcy na 12.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

II.

Dotyczy : Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pytanie nr 2
Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi postanowieniami, o
ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że sytuacji, gdy wskutek zastosowania zapisów SWZ doszłoby do
zawężenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w relacji do owu dla danego ubezpieczenia to zastosowanie
mają tylko te postanowienia SWZ, której tej odpowiedzialności nie zawężają oraz te, które tę
odpowiedzialność rozszerzają. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne
warunki Wykonawcy. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3
Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki
uzasadnione i udokumentowane

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jeśli jest mowa w SWZ o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub
wydatki uzasadnione i udokumentowane. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4
Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach odpowiedzialności to są to limity na jedno i
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż gdziekolwiek w SWZ jest mowa o limitach odpowiedzialności to są to
limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia tj. zgodnie z okresami rozliczeniowymi w SWZ.
Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
III . Dotyczy Zadanie nr 1 – Ubezpieczenie mienia I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD
WSZYSTKICH RYZYK.
Pytanie nr 5
1.1. Przedmiot ubezpieczenia:16. Klauzula automatycznego pokrycia – zapis „Ochrona ubezpieczeniowa
dotyczy również wzrostu wartości tego mienia wynikająca m. in. z jego modernizacji, remontu,
przeszacowania, mienia nowo nabytego oraz innych inwestycji obejmowanych ochroną zgodnie z treścią
klauzuli automatycznego pokrycia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem przejścia na
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem lub wzrostem wartości tego mienia. –
proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia nr 16 w wysokości 10%
sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000 zł., gdyż ta klauzula nie posada limitu odpowiedzialności, a
taki limit powinna posiadać.

Odpowiedź: Zamawiający, wprowadza limit odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w
wysokości 10.000.000 PLN. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.
Pytanie nr 6
1.3. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od
wszystkich ryzyk – proszę o usunięcie w całości pkt. z zapisów treści OPZ i potwierdzenie, że w sprawach
nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi postanowieniami, o ile nie stoją w sprzeczności z
zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający informuje że sytuacji, gdy
wskutek zastosowania zapisów SWZ doszłoby do zawężenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w relacji do
owu dla danego ubezpieczenia to zastosowanie mają tylko te postanowienia SWZ, której tej
odpowiedzialności nie zawężają oraz te, które tę odpowiedzialność rozszerzają. W sprawach
nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy. Zapisy SWZ pozostają bez
zmian.

Pytanie nr 7
1.7. Franszyzy – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
w wysokości 1.000 zł., z uwzględnieniem odmiennej franszyzy redukcyjnej:
- dla szkód powstałych wskutek ognia, eksplozji, dymu i sadzy 7 % nie mniej niż 5 000 zł,
- dla kradzieży z włamaniem i rabunku 1000 zł,
- dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia w wysokości 250 zł.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Wprowadza następujący poziom Franszyz:
Franszyza redukcyjna dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1.000 zł, z uwzględnieniem
odmiennej franszyzy redukcyjnej:
- dla szkód powstałych wskutek ognia, eksplozji, dymu i sadzy 3% nie mniej niż 1.000 zł
- dla kradzieży z włamaniem i rabunku 500 zł,
- dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia w wysokości 100 zł
W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 8
3. Klauzula reprezentantów – proszę o dodanie następującego zapisu w treści klauzuli:
„- z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Zarząd Spółki, Dyrektora lub jego zastępców”.

Odpowiedź: Zamawiający, wyraża zgodę na powyższą zmianę. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1a do
SWZ.
Pytanie nr 9

4. Klauzula miejsc ubezpieczenia – proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1.000.000 zł. dla nowo
przyjętych do użytkowania lokalizacji w okresie ubezpieczenia zgodnie z treścią klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższą zmianę. W klauzuli miejsc ubezpieczenia
wprowadzony zostaje limit odpowiedzialności w wysokości 2.000.000 zł. W załączeniu zmieniony załącznik nr
1 i 1a do SWZ.

Pytanie nr 10

5. Klauzula katastrofy budowlanej – proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 5.000.000
zł.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 11

9. Klauzula akceptacji ryzyka – proszę o potwierdzenie, że z uwzględnieniem tych informacji o które
Wykonawca pytał przed złożeniem oferty i na które została udzielona odpowiedź Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający, potwierdza powyższe – w treści klauzuli akceptacji ryzyka z uwzględnieniem
odpowiedzi Zamawiającego, których udzielił na pytania Wykonawcy przed złożeniem oferty. Zapisy SWZ
pozostają bez zmian.
Pytanie nr 12

11. Klauzula okolicznościowa – proszę o usunięcie treści klauzuli z zapisów SWZ, Wykonawca jest
zobowiązany do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z zapisami OWU i innymi przepisami
obowiązującego prawa.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższą prośbę. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 13

12. Klauzula warunków i taryf –proszę o dopisanie zastrzeżenia .że nie ma zastosowania do doubezpieczenia
mienia nie objętego zakresem klauzuli automatycznego pokrycia.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższą prośbę. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 14

15. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji
– proszę o potwierdzenie, że w przypadku mienie wyłączonego z eksploatacji na okres powyżej 60 dni
zakres odpowiedzialności obejmuje tylko ryzyko FLEXA bez żadnych rozszerzeń zakresu.,
- proszę o informację, czy takie mienie jest przedmiotem postępowania lub czy Zamawiający ma zamiar w
okresie ubezpieczenia wyłączyć jakieś mienie z eksploatacji, proszę o opis.
- proszę o zmianę treści klauzuli poprzez dopisanie zapisu:
„Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:
a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,
b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,
c) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan
techniczny lub przeznaczone do rozbiórki.
Do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 5% nie mniej
niż 500 zł.”

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje iż, mienie wyłączone z eksploatacji powyżej 60 dni nie jest
przedmiotem postępowania, Zamawiający nie ma zamiaru w okresie ubezpieczenia wyłączyć mienia z
eksploatacji. Zamawiający nie posiada budynki/budowle wyłączonych z eksploatacji ze względu na zły stan
techniczny lub przeznaczone do rozbiórki. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 15

16. Klauzula automatycznego pokrycia - proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli
automatycznego pokrycia nr 16 w wysokości 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000 zł., gdyż ta
klauzula nie posiada limitu odpowiedzialności, a taki limit powinna posiadać.

Odpowiedź: Zamawiający, uprzejmie informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w punkcie 5.
Pytanie nr 16

17. Klauzula aktów terroryzmu - Proszę o dopisanie do treści klauzuli, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej
przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z
nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający, wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany do klauzuli aktów terroryzmu.
W załączeniu zmieniony załącznik nr 1a do SWZ.
Pytanie nr 17

18. Klauzula ubezpieczenia robót budowlano - montażowych, remontowych lub modernizacyjnych – proszę o
zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla pkt. b) przedmiotem robót budowlano – montażowych,
remontowych lub modernizacyjnych – do wysokości 1.000.000 zł. Zdaniem Wykonawcy limit 5.000.000 zł,
jest limitem zbyt wysokim dla drobnych prac budowlano montażowych.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższą zmianę. W klauzuli ubezpieczenia robót
budowlano-montażowych, remontowych lub modernizacyjnych wprowadzony zostaje limit odpowiedzialności
w wysokości 2.000.000 zł. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.
Pytanie nr 18

20. Klauzula kosztów wszelakich – proszę o usunięcie z treści klauzuli:
poz. 18. koszty czasowego wynajmu budynków / lokali w celu kontynuowania prowadzenia działalności na
okres nie dłuższy niż 6 m-cy od dnia wystąpienia szkody, poz. 19.koszty czasowego przechowywania mienia
ruchomego , poz. 17. koszty transportu nieuszkodzonego mienia ruchomego do miejsca tymczasowego
magazynowania, poz. 14.koszty poinformowania Klientów i kooperantów, poz. 6 . koszty odtworzenia
maszyn, urządzeń , urządzeń lub elementów, w tym wykonanych na specjalne zamówienie, poz. 11.koszty
ponownego napełnienia urządzeń gaśniczych w związku z powstałą szkodą, poz. 10.koszty dozoru mienia w
miejscu powstania szkody, poz. 15. koszty wymiany zamków i czytników powstałe w wyniku m. inn. Utraty,
kradzieży z włamaniem lub rabunku,
-- lub wprowadzenie dla tych pozycji kosztów wspólnego limitu w wysokości 100.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 19

20. Klauzula kosztów wszelakich – proszę o zmniejszenie limit odpowiedzialności do wysokości 1.000.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający, w klauzuli kosztów wszelakich wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości
1.000.000 zł. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.
Pytanie nr 20

20. Klauzula kosztów wszelakich -proszę o potwierdzenie, że limit wskazany w treści klauzuli jest łączny dla
wszystkich rodzajów wymienionych kosztów.

Odpowiedź: Zamawiający, potwierdza, że wskazany limit w klauzuli kosztów wszelakich jest limitem
wspólnym dla wszystkich wymienionych kosztów ujętych w treści klauzuli. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 21

25. Klauzula rażącego niedbalstwa - proszę o usunięcie tej klauzuli z treści zapisów SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na usunięcie klauzuli rażącego niedbalstwa Zapisy SWZ
pozostają bez zmian.
Pytanie nr 22

28. Klauzula szkód elektrycznych i mechanicznych
–proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 200.000 zł,
- proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 5 % nie mniej niż 1000 zł,
- proszę o dołączenie wykazu maszyn,
- proszę o dopisanie do treści klauzuli, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą
klauzulą wyłączone są szkody:
a)
mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
b)
naprawczy,

w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat

c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie
izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku
z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami),
d)
i licznikach,

we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.)

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach,
grzejnikach, lampach itp.,
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie
przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do
obowiązujących przepisów lub konserwacji,
g)

w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

h) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych
bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy
naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
i) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje
podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
j) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
k) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
L) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
m) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
n) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
o) wynikające z utraconych korzyści,
p) w postaci utraty zysku.

Odpowiedź: Zamawiający, w klauzuli szkód elektrycznych i mechanicznych wprowadza limit
odpowiedzialności w wysokości 300.000 zł. W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian. Z uwagi
na zmniejszenie limitu w klauzuli Zamawiający nie widzi potrzeby przedstawiania wykazu maszyn. W
załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.

Pytanie nr 23

30. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie – proszę o usunięcie treści klauzuli z treści
zapisów SWZ, lub wprowadzenie zapisu, że w przypadku nie odtwarzania mienia wypłata odszkodowania
nastąpi wg wartości rzeczywistej tj. po potrąceniu zużycia.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na zmianę w treści klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia
po szkodzie. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 24

21. Klauzula przepięć
- proszę o dopisanie do treści klauzuli:
1. z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:
a)
w licznikach, miernikach,
b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach,
odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z
wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
(oględzinami lub przeglądami);
2. ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (oględziny i
przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz
elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie
do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na zmianę w treści klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia
po szkodzie. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 25

Proszę o wprowadzenie do treści zapisów SWZ klauzuli cybernetycznej w treści Wykonawcy:
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul
rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w
danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z
jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne
oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na
nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody
następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości
użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w
działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub
zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji,
interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania
danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane
instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg
nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który
rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują
m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający, wprowadza do SWZ klauzulę wyłączającą ryzyka cybernetyczne w poniższej treści.
W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, strony
uzgodniły,, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w
tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym,
lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym

charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub
ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie
wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie
funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i
nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się
równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji,
interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania
danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane
instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg
nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który
rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują
m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.
Pytanie nr 26

Proszę o wprowadzenie do treści zapisów SWZ klauzuli chorób zakaźnych w treści Wykonawcy:
Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy
ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody
bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze
wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych
zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać
przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w
przypadku gdy:
1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub
jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą
powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub
przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia
ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody,
pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający, wprowadza do SWZ klauzulę wyłączającą choroby zakaźne w poniższej treści. W
załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.
Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy
ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody
bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze
wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych
zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać
przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w
przypadku gdy:
1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub
jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą
powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub
przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia
ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody,
pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.
Pytanie nr 27

Proszę o wprowadzenie do treści zapisów
Wykonawcy:

SWZ klauzuli ubezpieczenia nowych inwestycji

w treści

Klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji :
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:1)
nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia
i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają
automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub
udokumentowanego zakupu; 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną
ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania PZU w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca
kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;3)
odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności PZU w
wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla wszystkich kategorii mienia na dzień zawarcia umowy
ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną
ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej
ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na zmianę w treści klauzuli ubezpieczenia nowych inwestycji.
Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 28

W odniesieniu do wszystkich miejsc gdzie prowadzona jest działalność proszę o udzielenie odpowiedzi na
pytania:
1)
Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi
przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy,
w szczególności zapisane w:
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
3)
Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz.
U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
4)
Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom
okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty?
Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
5) Czy protokół z badania wydajności hydrantów( jednoczesny pomiar wydajności) jest aktualny i wydajność
nie jest mniejsza niż określona w IBP, a IBP jest aktualna( dla wszystkich lokalizacji)?

Odpowiedź: Zamawiający, uprzejmie informuje:
1) mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów
prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
2) stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy,
3) obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

4) obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom
okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty, w
protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie,
5) protokół z badania wydajności hydrantów (jednoczesny pomiar wydajności) jest aktualny i wydajność nie
jest mniejsza niż określona w IBP, a IBP jest aktualna (dla wszystkich lokalizacji).
Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 29

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający, potwierdza, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie. Zapisy
SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 30

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki są w należytym stanie technicznym, posiadają aktualne
przeglądy bez uwag, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione
podmioty; w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich
użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający, potwierdza, że wszystkie budynki są w należytym stanie technicznym, posiadają
aktualne przeglądy bez uwag, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają
regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez
uprawnione podmioty; w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących
ich użytkowanie. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 31

Proszę o skrócenie okresu wykonania zamówienia z 24 miesięcy na 12.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na skrócenie okresu wykonania zamówienia. Zapisy SWZ
pozostają bez zmian.
Pytanie nr 32

W przypadku braku zgody na skrócenie okresu proszę o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej
treści:
Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może
tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia
wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na
odszkodowania, odpowiednio:
- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu
ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu
ubezpieczenia i 8 pierwszych
miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto –
prowizja pośrednika)] x 100 %

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy przez Strony.
Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 33

Proszę o dołączenie podziału sum ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje.

Odpowiedź: Zamawiający, uprzejmie informuje o podziale sum ubezpieczenia na lokalizacje:
1. Gliwice – 13.010.291,00 zł
2. Goczałków i Udanin – 5.709.153,00 zł
3. Puławy, ul. Mościckiego – 10.600.000,00 zł
4. Puławy, Al. Tysiąclecia – 181.744.378,00 zł
5. Puławy, ul. Królewska – 47.262,00 zł
Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 34

Proszę o opis konstrukcji budynków i wykonywanej działalności w poszczególnych lokalizacjach.

Odpowiedź: Zamawiający, uprzejmie informuje iż powyższe dane zostały ujęte w załącznikach nr 1e, 1f, 1g.
Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 35

Proszę o potwierdzenie ,że tylko w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom jest gospodarstwo rolne,
zakład doświadczalny który prowadzi badania nad uprawami zbóż i stosowania nawozów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że tylko w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom jest
gospodarstwo rolne, zakład doświadczalny, który prowadzi badania nad uprawami zbóż i stosowania
nawozów. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 36

Proszę o potwierdzenie , że w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom nie jest
składowane mienia, środki obrotowe (słoma) , oraz nie jest prowadzona produkcja zwierzęca.

Odpowiedź: Zamawiający, uprzejmie informuje, że w Goczałkowie nie jest składowana słoma oraz nie jest
prowadzona produkcja zwierzęca. Posiadamy magazyny płaskie, w których są przechowywane płody rolne tj.
pszenica, rzepak, jęczmień i kukurydza. W magazynach przechowywane są również środki chemiczne. Zapisy
SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 37

Proszę o potwierdzenie , że w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom brak jest silosów, wszystkie
uprawy są kontraktowane i sprzedawane.

Odpowiedź: Zamawiający, uprzejmie informuje, że nie ma silosów. Nie wszystkie uprawy są kontraktowane.
W chwili obecnej w magazynach przechowywana jest kukurydza sucha. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 38

Proszę o dołączenie wykazu sprzętu laboratoryjnego.

Odpowiedź: Zamawiający, uprzejmie informuje, że wykaz sprzętu laboratoryjnego stanowi wartość
59.440.668,65 zł na tę kwotę składa się 438 pozycji. Najdroższy 3 sprzęty mają wartość 4.827.570,09 zł,
3.624.340,69 zł i 1.969.192,11 zł. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 39

Proszę o informacje na temat realizacji zaleceń wskazanych w Raporcie Oceny Ryzyka -czy wszystkie
zalecenia zostały wdrożone? na jakim są etapie .

Odpowiedź: Zamawiający, uprzejmie informuje:
Zalecenie 01/210324/AGNY
Zalecenie w trakcie realizacji, detektory będą zainstalowane we wskazanych obiektach (orientacyjny termin
wykonania to koniec lipca)
Zalecenie 02/210324/AGNY

Po analizie stref zagrożenia wybuchem oświadczamy że nie występują urządzenia elektryczne w ich
przestrzeni.
Zalecenie 03/210324/AGNY
Zalecenie w trakcie realizacji, sprawdzenie kamerą termowizyjną ( orientacyjny termin wykonania koniec
lipca)
Zalecenie 04/210324AGNY
Ewidencja wydanych pozwoleń przypisana jest do każdego z zakładu Łukasiewicz- INS i są przeprowadzane
kontrole zgodnie z zaleceniami.
Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
IV. Dotyczy Zadanie nr 2 –Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i/lub posiadanego mienia

Pytanie nr 40

Proszę o zmianę okresu ubezpieczenia na 12 miesięcy lub w razie braku takiej możliwości na 16 miesięcy z
możliwością wystawienia polisy/dokumentu ubezpieczenia na okres ubezpieczenia 16 miesięcy, a nie polisy
krótkoterminowej i polisy rocznej.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 41

Proszę o zmianę definicji szkody osobowej i szkody rzeczowej oraz osoby trzeciej na poniższą treść:
szkoda osobowa – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone korzyści
poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
szkoda rzeczowa – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone korzyści
poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie
rzeczy;
osoba trzecia – każda osoba niebędąca ubezpieczającym lub ubezpieczonym;

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższe. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 42

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wprowadza do obrotu żadnych leków / farmaceutyków z
poniższej listy i przyjmuje do wiadomości, iż substancje te będą wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej:
1. Osmotically acting laxatives - A06AD - Leki przeczyszczające działające osmotycznie
2. Antiadiposities – A08 - Leki przeciw otyłości z wyłączeniem preparatów dietetycznych
3. Insulins (long acting) – A10AE - Insuliny i analogi insuliny długo działające
4. Insulins (inhalable) – A10AF - Insuliny i analogi insuliny do inhalacji
5. Thiazolidindions - A10BG - Pochodne tiazolidynodionu
6. DPP-IV-inhibitors – A10BH - Inhibitory dipeptydylopeptydazy
7. Othet antidiabetics –A10BX - Inne leki hipoglikemizujące, z wyjątkiem insulin
8. Anabolics – A14 - Leki anaboliczne do stosowania ogólnego
9. Direct factor Xa inhibitors – B01AE - Bezpośrednie inhibitory trombiny
10. Other antianemic preparations – B01AF - Inne leki przeciwzakrzepowe
11. B03XA - Inne leki stosowane w niedokrwistości
12. Statins – C10AA - Inhibitory reduktazy HMG-CoA
13. Angiotensin-II-antagonists – C09C - Antagoniści receptorów angiotensyny II
14. Angiotensin-II-antagonists, combination – C09D - Preparaty złożone zawierające antagonistów
receptorów angiotensyny II
15. Renin-inhibitors – C09XA - Inhibitory reniny
16. Finasteride – D11AX10 – Finasteryd
17. Contraceptives for topical use – G02B - Środki antykoncepcyjne stosowane miejscowo
18. Flibanserine – G02CX02 – Flibanseryna
19. Ethinylestradiol/Drospirenon - G03AA12 - Etynyloestradiol/Drospirenon
20. Ethinylestradiol/Norelgestromin – G03AA13 - Etynyloestradiol/Norelgestromin
21. Etonogestrel - G03AC08 – Etonogestrel

22. Testosterone - G03BA03 – Testosteron
23. Estrogen/Gestagen-combinations for HRT - G03F - Preparaty złożone zawierające progestageny i
estrogeny
24. Drugs used in erectile dysfunction - G04BE - Leki stosowane w zaburzeniach wzwodu
25. Monoclonale antibodies - L01XC - Przeciwciała monoklonalne
26. Immunosuppressants - L04A - Leki immunosupresyjne
27. Cox-II-inhibitors - M01AH – Koksyby
28. Botulinum toxin - M03AX01 - Toksyna botulinowa
29. Drugs for treatment of bone diseases - M05 - Leki stosowane w chorobach kości
30. Opioids - N02A – Opioidy
31. Antiepileptics - fatty acid derivates - N03AG - Leki przeciwpadaczkowe - pochodne kwasów
tłuszczowych
32. Antiepileptics - other substances - N03AX - Inne leki przeciwpadaczkowe
33. Dopamine-agonists - N04BC - Agoniści dopaminy
34. Antipsychotics - indole derivates - N05AE - Leki przeciwpsychotyczne - pochodne indolu
35. Diazepine, oxazepine, thiazepine and oxepine - N05AH - Pochodne diazepiny, oksazepiny i tiazepiny
36. Other antipsychotics - N05AX - Inne leki przeciwpsychotyczne
37. Cava-Cava - N05BP02 - Pieprz metystynowy
38. Serotonin-reuptake-inhibitors (SSRI) - N06AB - Wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
39. Other antidepressants - N06AX - Inne leki przeciwdepresyjne
40. Central sympathomimetics - N06BA - Sympatykomimetyki o działaniu ośrodkowym
41. Antiaddictives - N07B - Leki stosowane w uzależnieniach
42. Sympathomimetics - R01BA – Sympatykomimetyki
43. Selective beta-2-agonists - R03AC - Wybiórczy agoniści receptorów beta2-adrenergicznych
44. Sympathomimetics (combinations) - R03AK - Preparaty złożone zawierające leki adrenergiczne i inne
leki stosowane w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli
45. Leukotriene-antagonists - R03DC - Antagoniści receptorów leukotrienowych
46. Omalizumab - R03DX05 - Omalizumab

Odpowiedź: Zamawiający, potwierdza, że nie wprowadza powyższych leków do obrotu. Zapisy SWZ
pozostają bez zmian.
Pytanie nr 43

Proszę o wykreślenie ze strony 11 załącznika nr 1 do SWZ poniższego zdania:
Za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego przyjmuje się dzień w którym stwierdzono:
- zaistnienie uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia,
- zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości.

Odpowiedź: Zamawiający, wyraża zgodę na wykreślenie powyższego. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1
do SWZ.
Pytanie nr 44

Proszę o wykreślenie z punktu 5 ze strony 12 załącznika nr 1 do SWZ słowa: wszelkie.

Odpowiedź: Zamawiający, wyraża zgodę na wykreślenie słowa „wszelkie” z punktu 5 ze strony 12 załącznika
nr 1 do SWZ. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 do SWZ.
Pytanie nr 45

Proszę o wykreślnie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wykreślenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
przeniesienia chorób zakaźnych. Zamawiający wprowadza podlimit w ramach sumy gwarancyjnej w
wysokości 200.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla odpowiedzialności za
szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 46
W razie odpowiedzi negatywnej na poniższe pytanie prosimy o wprowadzenie dla ryzyka odpowiedzialności
za szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych podlimitu odpowiedzialności w wysokości
200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu w ramach sumy gwarancyjnej w
wysokości 200.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla odpowiedzialności za
szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 47
W przypadku braku zgody na wykreślenie wnosimy o dodanie do zapisu zastrzeżenia, iż zakres ubezpieczenia
nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę
COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższe. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 48
Proszę o wykreślnie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku naruszenia przepisów z zakresu ochrony
danych osobowych.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wykreślenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Zamawiający wprowadza podlimit w ramach
sumy gwarancyjnej w wysokości 200.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 do SWZ.
Pytanie nr 49
Proszę o wykreślenie klauzuli 72 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający, wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli 72 godzin dla ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności i posiadanym mieniem (Zadanie nr 2). W
załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.
Pytanie nr 50
Klauzula ograniczenia zasady proporcji – prosimy o wykreślenie z jej treści ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej – zgodnie z OPZ nie ma ona zastosowania do ubezpieczenia OC działalności, a w treści załącznika nr
1a pod tą klauzulą jest wymienione również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający, wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli ograniczenia proporcji dla ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności i posiadanym mieniem (Zadanie nr 2). W
załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.
Pytanie nr 51
Klauzula przewłaszczeniowa – prosimy o wykreślenie z jej treści ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej –
zgodnie z OPZ nie ma ona zastosowania do ubezpieczenia OC działalności, a w treści załącznika nr 1a pod tą
klauzulą jest wymienione również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający, wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli przewłaszczeniowej dla ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności i posiadanym mieniem (Zadanie nr 2). W
załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.
Pytanie nr 52
Proszę o wykreślenie z załącznika nr 1 do SWZ ze strony 15 punktu 15. Szkody wyrządzone umyślnie – nie
ma takiej klauzuli w załączniku nr 1a z treściami klauzul.

Odpowiedź: Zamawiający, wyraża zgodę na wykreślenie punktu 15 ze strony 15 – szkody wyrządzone
umyślnie. Odpowiedzialność wykonawcy za szkody wyrządzone umyślnie zgodnie z treścią klauzuli
reprezentatntów dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności i
posiadanym mieniem (Zadanie nr 2). W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.
Pytanie nr 53
ze względu na rozszerzenie zakresu terytorialnego poza RP prosimy o dodanie poniższej klauzuli sankcji
Klauzula sankcji
PZU SA nie odpowiada za szkody, których wypłata mogłaby go narazić na sankcje, zakazy lub restrykcje
wynikające z uchwalonych przez ONZ rezolucji, sankcji handlowych lub ekonomicznych, oraz innych regulacji
lub przepisów, pod jakąkolwiek jurysdykcją.

Odpowiedź: Zamawiający, wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli sankcji do SWZ zgodnie z poniższą treścią
dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności i posiadanym mieniem
(Zadanie nr 2). W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.
Klauzula sankcji
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wypłata mogłaby go narazić na sankcje, zakazy lub
restrykcje wynikające z uchwalonych przez ONZ rezolucji, sankcji handlowych lub ekonomicznych, oraz
innych regulacji lub przepisów, pod jakąkolwiek jurysdykcją.
Pytanie nr 54

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie i podanie ilości km dróg wewnętrznych i ilości parkingów w podziale
na dozorowane i nie dozorowane.

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że posiada 67 miejsc parkingowych nie dozorowanych. Drogi
wewnętrzne są drogami ZA Puławy. Zamawiający posiada tylko place. Wjazd na teren ZA Puławy jest
monitorowany. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 55

Proszę o doprecyzowanie do pkt 22 czy podczas imprezy nie mające charakteru imprezy masowej będą
wykonywane pokazy sztucznych ogni, fajerwerków

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że podczas imprez nie mających charakteru inprez
masowych nie są wykonywane pokazy sztucznych ogni, fajerwerków. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 56

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie następujących informacji:
Czy którykolwiek z pracowników Zamawiającego:
- Został zakażony COVID-19?
- Przebywał w kwarantannie w związku z COVID-19?
W jaki sposób Zamawiający zabezpiecza pracowników przed zakażeniem COVID-19?
Czy w placówkach Zamawiającego doszło do zdiagnozowania pacjentów z COVID-19?

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje:
- tak, pracownik Zamawiającego został zakażony COVID-19,
- tak, pracownik przebywał na kwarantannie w związku z COVID-19,

- Zamawiający zabezpiecza pracowników przed zakażeniem COVID-19 poprzez ograniczenie ilości osób
wizytujących Instytut, ograniczenie ilości osób do kontaktu z naszej strony, ograniczenie czasu przebywania
w pomieszczeniu do niezbędnego minimum, poprzez dokonywanie pomiaru temperatury osób wizytujących,
zachowanie bezpiecznej odległości, dezynfekcji rąk, stosowanie maseczek ochronnych,
- nie, w placówkach Zamawiającego nie doszło do zdiagnozowania pacjentów z COVID-19.
Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 57

Zwracam się z prośbą o usuniecie z zakresu pkt 24 dotyczącego odpowiedzialności za szkody powstałe w
wyniku naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu 48.
Pytanie nr 58

Proszę o zmianę zapisu w pkt 25: Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku naruszenia przepisów z
zakresu ochrony danych osobowych w „ramach sumy gwarancyjnej”

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu 48.
Pytanie nr 59
Proszę o potwierdzenie, że intencją rozszerzenia ochrony o OC za szkody w pojazdach pracowników, jest
wyłącznie objecie szkód z tytułu OC delikt. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją zamawiającego była odpowiedzialność za szkody w
pojazdach pracowników z tytułu OC delikt. Zamawiający nie wykonuje działalności, która mogłaby prowadzić
do odpowiedzialności kontraktowej w pojazdach pracowników. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 60

Proszę o usunięcie z zakresu klauzuli reprezentantów, okolicznościowej, warunków i taryf.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższe. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 61

V. Dotyczy Zadania 1 i Zadania Proszę o połączenie w jeden Pakiet.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższe. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ
stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust.
7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania (systemu teleinformatycznego) zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na
wnioski wykonawców, jednak bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian do oddzielnego
dokumentu.
Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ nie powodują zmiany terminu składania ofert.
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