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 Kanclerz 

Gdańsk, dnia 14-06-2019 r. 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
pod numerem 557710 - N- 2019 z dnia  07.06.2019,  

 na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl  
oraz w siedzibie Zamawiającego 

 

 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej                              
i kontraktowej Politechniki Gdańskiej w okresie od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 
roku 
CRZP: ZP /146/055/U/19 

 
 

Zamawiający informuje, że w dniu 14.06.2019 r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

 

PYTANIE 1 

Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie do OPZ zapisów poniższej klauzuli: 

Z zachowaniem pozostałych wyłączeń Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, które powstały 
wskutek wypadku cyber, w tym wynikające z niego straty, koszty lub odpowiedzialność; przez użyte 

poniżej określenia rozumie się: 

a) wypadek cyber: 

-   nieautoryzowane przetwarzanie danych przez Ubezpieczonego, 

-   naruszenie prawa i przepisów dotyczących utrzymania lub ochrony danych, 

-   naruszenie bezpieczeństwa sieci, które wystąpiło w sferze działalności Ubezpieczonego,   

-  uszkodzenie danych poszkodowanego przez Ubezpieczonego nie jest wypadkiem cyber, jeśli nie 

zaistniało naruszenie bezpieczeństwa sieci, 

b) dane – obejmują w szczególności dane osobowe, fakty, pojęcia i informacje, oprogramowanie 

lub inne zakodowane informacje, nadające się w sformalizowany sposób  do komunikacji, interpretacji 
lub przetwarzania, 

c)   dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej; dająca się zidentyfikować osoba fizyczna to osoba, której tożsamość 

można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora 

takiego jak: imię i nazwisko, numer Pesel lub inny numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, 
identyfikator internetowy, bądź inne czynniki służące do fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, 

intelektualnej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej identyfikacji osoby fizycznej, 

d)    przetwarzanie – oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych 

lub na zestawach danych w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: gromadzenie, rejestrowanie, 

organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja, zmiana, uzyskiwanie, konsultowanie, 
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wykorzystywanie, ujawnianie przez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, 
wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie, 

e)    uszkodzenie danych – oznacza każdą utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych,  

f)    sfera działalności Ubezpieczonego – jakikolwiek system lub urządzenie będące własnością 
Ubezpieczonego, użytkowane lub posiadane na podstawie innego tytułu prawnego, eksploatowane lub 

zagubione przez Ubezpieczonego lub które jest udostępniane Ubezpieczonemu w celu przetwarzania 
danych, 

g)   naruszenie bezpieczeństwa sieci – oznacza technologiczną awarię systemu bezpieczeństwa 
komputerowego lub innych technologicznych środków bezpieczeństwa, mającą nie fizyczny charakter, 

prowadzącą do nieuprawnionego dostępu lub kradzieży danych, utraty operacyjnej kontroli nad 

danymi, przeniesienia wirusa lub złośliwego kodu lub odmowy dostępu. 

 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu ww. klauzuli do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

PYTANIE 2 

Wykonawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.06.2019 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert do godziny 10:00 do dnia 19.06.2019 

i otwarcia ofert  o godzinie 10:30 w dniu 19.06.2019 r. (Zamawiający zmienia treść SIWZ w tym 
zakresie osobnym pismem).   

 

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 Z wyrazami szacunku  
 

p.o. Kanclerz 
Politechniki Gdańskiej 

 
-//- 

mgr inż. Mariusz Miler 

 


