
POLITECHNIKA GDAKISKA
DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

tel. (58) 347 24 00, fax. (58) 347 29 13

Gdansk, dnia 04.06.2012 r.

Nr postgpowania: ZP/184/055/U/12
dotyczy: postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na ubezpieczenie majqtku i odpowiedzialnoci cywilnej
Politechniki Gdanskiej na late 2012-2014.

Informujp, ze do Zamawiajqcego wptynply zapytania dotyczqce treSci Specyfikacji lstotnych

WarunkOw ZarnOwienia w przedmiotowym postppowaniu. Dzialajqc na podstawie art. 38 ust.

2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zarnOwien publicznych (Dz. U. z 2010

r. Nr 113 poz. 759 z pOzn. zm .), zwanej dalej ustawy Pzp Zamawiajqcy udzielif nastppujqcej

odpowiedzi:

Pytanie 1:

zalqczniku nr 10 do SIWZ sq wykazane srodki trwale w budynkach z czego pozycje 89,

90, 91 dotyczy lokalizacji, ktOre sq w trakcie budowy (Iaczna wartok przedmiotowych

SrodkOw trwalych wynosi 20.209.123,59).

Proszp o wAczenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia poniewa2 mienie to powinno

zosta6 objpte ubezpieczeniem w ramach ryzyk budowlano-monta2owych a nie wylqcznie

od ,,ognia i innych zdarzen losowych". By6 mote Panstwo jako lnwestor lub Wykonawca

posiadacie ubezpieczenie ryzyk budowlano-monta2owych na wskazane pozycje.

Proszp o odpowied2 czy zgadzacie sip Panstwo na wylqczenie z ubezpieczenia pozycji 89,

90, 91 zalqcznika nr 10 do SIVVZ."

Odpowiedi 1:

Pozycja 89, 90, 91 z zatacznika nr 10 nie majq byó objpte ubezpieczeniem od ryzyk

budowlano-montakowych.

W zwiqzku z powy2szym Zamawiajqcy nie zgadza sip wytqczenie tych pozycji

z ubezpieczenia i pozostajq one w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzen losowych.

Pytanie 2:

odniesieniu do rozdzialu VI pkt b z klauzulq 2 — Odtworzenie po szkodzie prosimy

o potwierdzenie, ze gOrnq granicq odpowiedzialnoki jest wartok Srodka trwalego."



Odpowiedi 2:

Zamawiajacy wyja§nia, 2e g6rna granica odpowiedzialnoki zostala doktadnie opisana

w klauzuli nr 2 pkt. a i b.

Pytanie 3:

„W odniesieniu do rozdzialu I pkt d — zabezpieczenia przeciwpo2arowe — prosimy

o dopisanie w definicji „Przyjecie stanu zabezpieczen ppo2 aktualnie istniejacych

i stosowanych przez Zamawiajacego jako wystarczajacych" slow: „o ile spelniaja warunki

okreSlone przepisami prawa"."

Odpowiedi 3:

Zamawiajacy pozostawia bez zmian zapis z rozdzialu I pkt d). Obiekty Politechniki Gdanskiej

zostaly dopuszczone do u2ytku, sa na bieZaco kontrolowane przez odpowiednie sluZby

w tym Panstwowa StraZ Po±arna. W rozdziale VII pkt. 9 zostaly opisane aktualne

zabezpieczenia przeciw polarowe.

Pytanie 4:

„W nawiazaniu do rozdzialu I pkt c — koszty dodatkowe — prosimy o informacjq czy

przedmiotowe koszty objqte sq w ramach sumy ubezpieczenia czy rozumiane sq jako koszty

ponoszone ponad sump Ubezpieczenia."

Odpowieth 4:

Zamawiajacy wyjania, 2e koszty dodatkowe pokrywane sa poza sumq ubezpieczenia

w limicie 10% sumy ubezpieczenia i dalej z godnie z trekia punktu c) z rozdzialu I.

Pytanie 5:

„W odniesieniu do wniosku nr 4, w przypadku uznania kosztOw dodatkowych ponad sumq

Ubezpieczenia wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokoci 1.000.000 PLN."

Odpowied2 5:

Zamawiajacy okrelil limit w rozdziale I pkt. c).

Pytanie 6:

„Wnosimy o wprowadzenie klauzuli mo2liwoki wypowiedzenia umowy lub zmiany skladek

w przypadku wzrostu szkodowoSci oraz odstapienia od automatycznego odnowienia sumy

gwarancyjnej."

Odpowiedi 6:

Zamawiajacy nie zgadza sie na wprowadzenie klauzuli moZliwoki wypowiedzenia umowy

lub zmiany skladek w przypadku wzrostu szkodowoki oraz odstapienia od automatycznego

odnowienia sumy gwarancyjnej. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na podstawie

ustawy Prawo ZamOwien Publicznych.



Pytanie 7:

„Prosimy o wykreSlenie z zapisOw w pkt II e i III c slOw: „oraz z klauzulq automatycznego

uzupeinienia sumy Ubezpieczenia po wyplacie odszkodowania"."

Odpowiedi 7:

Zamawiajqcy nie zgadza sib na wykrelenie z zapis6w w pkt. II e) i III c) slow „oraz

z klauzulq automatycznego uzupefnienia sumy ubezpieczenia po wypfacie odszkodowania".

Pytanie 8:

„Prosimy o szczeg6lowy wykaz szkád z podzialem na przyczynp powstania szkody."

Odpowiedi 8:

SzczegOlowy wykaz szk6d z podzialem na przyczyn powstania:

ROK 2008/2009 Kradziez i wandalizm — 1 szkoda dewastacja

Zdarzenia Losowe — 9 szk6d zalania - awaria sieci technologicznych

OC — 1 szkoda uszkodzenie mienia

ROK 2009/2010 Kradzie2 i wandalizm — 1 szkoda dewastacja

Zdarzenia losowe — 12 szkOd zalania - awaria sieci technologicznych

1 szkoda zalanie deszcz nawalny

ROK 2010/2011 Kradziez i wandalizm — 3 szkody dewastacja

Zdarzenia losowe — 8 szkód zlanie - awaria sieci technologicznych

3 szkody zalanie rortopy

1 szkoda przepicie

OC — 2 szkody uszkodzenie mienia

2 szkody uszkodzenie ciafa

1 szkoda kradziez z pokoju hotelowego

ROK 2011/2012 Zdarzenia losowe — 4 szkody zalania - awaria sieci technologicznych

1 szkoda uszkodzenie elewacji - huragan

1 szkoda przepipcie

OC — 1 szkoda uszkodzenie ciafa

Pytanie 9:

„Prosimy o mo2liwoSO wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia

w wysokoSci 1.000 PLN — 1.500 PLN."

Odpowiedi 9:

Zamawiajqcy nie zgadza sib na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.



Pytanie 10:

,,W ubezpieczeniu mienia od kradzie2y oraz w ubezpieczeniu szyb i przedmiotOw szklanych

wnioskujemy o zmiane franszyzy integralnej na franszyzy redukcyjna,"

Odpowied2 10:
Zamawiajgcy nie zgadza sie na zmiane franszyzy integralnej na redukcyjng w ubezpieczeniu

od kradziezy oraz w ubezpieczeniu szyb i przedmiot6w szklanych.

Kiero nik Zamawrawego
/osoba upowaniona)
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