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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Usługa
ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w
zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”

Wyjaśnienia i zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniach 09,10,12 i 19 listopada 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną wnioski o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania w części nr 1,2, 3 i 4 zamówienia.
W odpowiedzi na otrzymane wnioski, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
wyjaśnia, co następuje.
Pytanie 1
W nawiązaniu do dokumentacji przetargowej:
1. Załącznik nr 3, Część 3 pkt 2.6.13 Szkodowości floty pojazdów Zamawiającego w latach 2015-2020 – do dnia
30.06.2020. Proszę dokonanie aktualizacji informacji o szkodowości.
2. Załącznik nr 3 Część 3 – wykaz pojazdów - proszę o udostępnienie wersji w formacie xls.
3. Załącznik nr 3 Część 3 – wzór umowy – Par 14 kary umowne - wykreślenie postanowień całego par. 14 kary
umowne
Odpowiedź
Ad. pkt 1: Zamawiający informuje, że raport szkodowy został zamieszczony w Załączniku nr 3.B. Zamawiający
dokonał aktualizacji danych na stan listopad 2020 z dnia odpowiednio z raportami szkodowymi pozyskanymi od
Wykonawców za okres trzech lat do listopada 2020.
Załącznik nr 3.B po zmianie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
http://bip.imgw.pl jako plik: Uzupełnienie Zał. 3.B część 3 raport szkodowy za okres 3 lat i staje się integralną
częścią SIWZ. Dodatkowo, w Załączniku nr 3 w pkt 2.6.13 wykreśla się datę „do dnia 30.06.2020 r.”.
Ad. pkt 2: Załącznik nr 3.A - Wykaz floty IMGW-PIB w wersji edytowalnej został zamieszczony w dniu 06.11.2020
r. na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.imgw.pl
Ad. pkt. 3: Uwzględniając prośbę Wykonawcy oraz merytoryczną opinię Brokera w przedmiotowej kwestii,
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z § 14 Załącznika nr 1.3, 3.3 i 4.3 do SIWZ oraz z § 13 Załącznika nr 2.3
do SIWZ - wzór umowy - kar umownych, innych niż kara umowna za nieprzedłożenie Zamawiającemu
dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 3 wzoru mowy. Zapisy dotyczące kary umownej za naruszenie par. 11
ust. 3 wzoru umowy są uzasadnione prawnie –art. 143e ustawy Pzp wymaga określania sankcji za naruszenie
wymogu, określonego w par. 11 ust. 3 wzoru umowy umowy i taki charakter ma ta kara umowna;
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Zamawiający podkreśla że wymóg zatrudnienia z § 11 ust. 1 odnosił się do 2 kategorii pracowników Wykonawcy
tj. underwriter’a (koordynator po stronie Wykonawcy) oraz do osoby na stanowisku związanym z
nadzorowaniem procesu likwidacji szkód.
Zmienione Załączniki nr 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 do SIWZ – Wzór umowy odpowiednio dla danej części zamówienia
zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.imgw.pl wraz z
odpowiedziami Wykonawcy i stają się integralną częścią SIWZ.
Pytanie 2
W nawiązaniu do dokumentacji przetargowej wnosimy o wykreślenie następujących zapisów:
1. Załącznik Nr 3 część 3 – wzór umowy – wykreślenie § 6 Likwidacja szkód ust. 9:
Wykonawca bezzwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
wypadku, przekaże zaliczkę w wysokości 50% szacunkowej wysokości szkody, co ma zastosowanie do
ubezpieczeń określonych w § 1 ust 1 pkt 2, 3, 4. Toczące się postępowanie wyjaśniające, dochodzeniowe lub
wdrożone postępowanie karne nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty zaliczki lub wypłaty odszkodowania w wysokości
szacunkowej.
2. Załącznik Nr 3 część 3 – wzór umowy – całości § 11 – Personel wykonawcy.
Odpowiedź
Ad. pkt. 1: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie, o które wnioskuje Wykonawca.
Ad. pkt. 2: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z Załącznika nr 3.3 do SIWZ- wzór umowy- całości § 11
– Personel wykonawcy, ponieważ:
zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi
lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320, z późn. zm.) .
Obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jest
wyrazem woli ustawodawcy zagwarantowania przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych
i zerwania z praktyką zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy jest to nieuzasadnione charakterem
stosunku.
Ustawodawca regulując brzmienie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp miał na celu zobligowanie zamawiających do
dokonania oceny, czy przy realizacji konkretnego zamówienia publicznego na usługi lub roboty budowlane
wykonanie określonych czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy. Jeśli wystąpią te czynności, to po
stronie zamawiającego spoczywa obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagania
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
przez zamawiającego czynności. Zamawiający uczynił zadość temu obowiązkowi i we wzorach umów w
przedmiotowym postępowaniu zawarł stosowne zapisy. Zgodnie z brzmieniem § 11 ust. 1 wzoru umowy dla
części nr 1-4 „Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
pisemne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników Wykonawcy uczestniczących
w realizacji przedmiotu Umowy (dalej „Pracownicy” lub „Pracownik”) wykonujących czynności koordynowania
prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy.”. Zamawiający tym samym oczekuje, że powyższy zapis będzie
odnosił się do 2 kategorii pracowników Wykonawcy tj. underwriter’a (koordynator po stronie Wykonawcy) oraz
do osoby na stanowisku związanym z nadzorowaniem procesu likwidacji szkód.
Pytanie 3
Część nr 2 zamówienia – „Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych,
przedsiębiorstw wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej”:
1. Wyrażenie zgody na włączenie klauzuli odnowieniowej zgodnie z poniższą treścią:
KLAUZLA ODNOWIENIOWA (dwukrotne odnowienie polis)
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1. W związku wolą kontynuacji współpracy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej na okres kolejnych 12
miesięcy, Ubezpieczyciel i Ubezpieczający wspólnie uzgodnili, iż umowa ubezpieczenia będzie odnowiona
w kolejnym rocznym (12 miesięcy) okresie ubezpieczenia (zostanie wystawiona kolejna, odrębna polisa),
przy zastosowaniu tej samej składki i na takich samych zasadach i warunkach, z wyjątkiem sytuacji, gdy
którakolwiek z następujących przesłanek będzie miała zastosowanie na ostatni dzień 10 miesiąca okresu
ubezpieczenia niniejszej umowy (w takim przypadku Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji i zmiany jej
warunków, w tym składki i franszyzy redukcyjnej):a. Współczynnik szkodowości, tj. procentowy stosunek
sumy wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej do zapłaconej składki brutto jest wyższy niż 25%.b.
Nastąpił wzrost o ponad 10% w planowanych obrotach za kolejne 12 miesięcy, w porównaniu do obrotów
za poprzednie 12 miesięcy. c. Nastąpiły znaczące zmiana w ryzyku. d. Nastąpiły zmiany w prawie, które
mają wpływ na zwiększenie ryzyka Ubezpieczyciela. e. Nastąpiły zmiany regulacji prawnych odnoszących
się do umów ubezpieczenia, które zobowiązują Ubezpieczającego do zmiany jakiegokolwiek terminu lub
warunków umowy ubezpieczenia. f. Nastąpiły zmiany w umowach reasekuracji powodujące, że ochrona
reasekuracyjna na tych samych warunkach, jak wcześniej nie jest już dostępna dla Ubezpieczyciela.2.
Odnowienie umowy o którym mowa w ust. 1 może nastąpić tylko dwukrotnie w odniesieniu do
przyszłych, następujących po sobie bezpośrednio umowach ubezpieczenia, pierwszą umową
ubezpieczenia od której liczy się odnowienie jest umowa z dnia …. nr polisy …..3. W przypadku, gdy zajdzie
którakolwiek z przesłanek o których mowa w ust. 1 strony nie dojdą do porozumienia po weryfikacji
Ubezpieczyciela, o której mowa w ust. 1, umowa ubezpieczenia nie odnawia się i kończy się zgodnie z
pierwotną datą końca okresu ubezpieczenia.
2. W klauzuli dodatkowych kosztów rzeczoznawców i obrony sądowej ponad sumę gwarancyjną
wnioskujemy o poprawienie treści słów „a) kosztów wynagrodzenia ekspertów, różnego rodzaju
rzeczoznawców, powołanych przez w celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiaru albo wielkości
szkody, oraz” na słowa „a) kosztów wynagrodzenia ekspertów, różnego rodzaju rzeczoznawców,
powołanych w uzgodnieniu z Wykonawcą, w celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiaru albo
wartości szkody, oraz”.
3. Wysokość przychodów/obrotów za:
- 2019 rok
- 2010 rok
4. Planowana wysokość przychodów/obrotów na 2021 rok.
5. Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego kar umownych.
Odpowiedź
Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną treść klauzuli odnowieniowej. Wprowadzona we wzorze
umowy (Załącznik nr 2.3 do SIWZ, § 2 ust. 2) możliwość dwukrotnego przedłużenia obowiązywania umowy o
wykonanie zamówienia jest uprawnieniem Zamawiającego, które może wykorzystać jako „prawo opcji”, co
umożliwia ustawa Pzp. Treść proponowanej klauzuli nie jest zgodna ze specyfiką zamówienia publicznego, co do
której przestrzegania Zamawiający jest zobligowany. Zamawiający stoi na stanowisko, by Wykonawca kalkulował
ofertę na okres 3 lat, tak jak jest to określone w Załączniku nr 2.2 do SIWZ – Formularz Cenowy. Trzyletni okres
obowiązywania umowy o wykonanie zamówienia bez jego warunkowania wskaźnikiem szkodowym i innymi
okolicznościami miał zastosowanie w latach 2018-2020 i intencją Zamawiającego jest kontynuowanie tego
rozwiązania na lata 2021 – 2023. Tym bardziej, że część nr 2 zamówienia dotyczy ubezpieczenia obowiązkowego
OC względem działalności, którą niejako Zamawiający jest zobligowany wykonywać na terenie kraju i z tego też
względu jest zobowiązany w maksymalnie możliwy sposób zapewnić sobie ciągłość ochrony ubezpieczeniowej
zgodnie z wymogami ustawodawcy.
Ad. 2. Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę i zmienia Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz Cenowy
w zakresie klauzuli fakultatywnej nr 3.
Zmieniony Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz cenowy zostaje zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://bip.imgw.pl wraz z odpowiedziami Wykonawcy i staje się integralną częścią
SIWZ.
Ad. 3. 2019 r. – 43 180 839,32 zł, 2020 r. – 54 182 267,59 zł
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Ad. 4. 2021 r. – 56 592 575,34 zł
Ad. 5. Odpowiedź jak na pytanie nr 1 pkt 3.
Część nr 4 zamówienia –„Ubezpieczenie aerocasco oraz odpowiedzialności cywilnej operatora bezzałogowych
statków powietrznych”:
1. Prosimy o usunięcie w całości zapisów pkt I „Ubezpieczenie aerocasco dla urządzeń latających do 25 kg”. Brak
usunięcia tych zapisów spowoduje brak oferty ze strony PZU S.A.
2. Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego kar umownych.
Odpowiedź
Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ubezpieczenia aerocasco dla urządzeń latających do 25 kg.
Sprzęt latający typu dron jest mieniem niezbędnym do wykonywania statutowej działalności i jako państwowa
osoba prawna nie może dopuścić, by mienie to pozostało bez ochrony ubezpieczeniowej, o ile dany produkt
ubezpieczeniowy tj. ubezpieczenie aerocasco jest możliwy do uzyskania z rynku ubezpieczeniowego.
Ad. 2. Odpowiedź jak na pytanie nr 1 pkt 3.
ROZDZIAŁ I – Część 1
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, maszyn budowlanych
Pytanie 4
Miejsce ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że mienie objęte ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od
wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (z wyłączeniem sprzętu zamontowanego na mieniu
pływającym), maszyn budowlanych (także w zakresie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku,
kradzieży zwykłej) nie będzie objęte ochroną na morzu, ani innych akwenach.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że sprzęt wykazany w załączniku 1.A.7 do SIWZ – Wykaz przenośnych urządzeń
pomiarowych do pomiaru przepływu ubezpieczany w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (Rozdział
I pkt I.1) jest wykorzystywany do pomiaru natężenia przepływu na tzw. dużą wodę, natomiast sprzęt ten nie jest
pozostawiany na stałe w wodzie i jest wykorzystywany wyłącznie na rzekach.
Ponadto, Zamawiający potwierdza, że sprzęt, który ma być objęty ochroną ubezpieczeniową na morzu i innych
akwenach został wykazany w Załączniku 1.A.8 do SIWZ – Wykaz sprzętu pływającego z wyposażeniem
zamontowanym na stałe wykorzystywanym na Morzu Bałtyckim oraz Załączniku 1.A.9 do SIWZ – Wykaz sprzętu
pływającego wraz z wyposażeniem wykorzystywanym na wodach śródlądowych. Zamawiający podkreśla
jednocześnie, że jeśli chodzi o sprzęt elektroniczny mobilny m.in. laptopy, telefony komórkowe i inne mogą
również być użytkowane na wodzie.
Pytanie 5
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają Ogólne
Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające
odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu
ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 6
W odniesieniu do budynków o konstrukcji drewnianej – prosimy o informacje jaka jest ich wartość oraz mienie o
jakiej wartości znajduje się w tych budynkach, a także o informację o posiadanych zabezpieczeniach ppożarowych.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że posiada kilka obiektów o konstrukcji drewnianej, są to domki letniskowe i
pomieszczenia magazynowe, w pozostałych przypadkach są to obiekty z elementami drewnianymi w dachach,
stropach, stolarce balkonowej. Łączna wartość budynków o konstrukcji drewnianej, zgodnie z zastosowanym w
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OPZ przelicznikiem, to ok. 2 mln PLN, gdzie budynek o największej wartości może wynieść ok. 500 000 PLN Mienie
ruchome, które może znajdować się w tych obiektach na stałe Zamawiający szacuje na ok. 100 000 PLN,
zabezpieczenia ppoż w tych budynkach na dzień udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego są sprawne i są to
m.in. gaśnice.
Pytanie 7
Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są budynki o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu
z pianki poliuretanowej lub styropianu.
Jeśli tak – prosimy o wskazanie które to obiekty, jaka jest ich wartość oraz mienie o jakiej wartości znajduje się w
tych budynkach oraz o informację o posiadanych zabezpieczeniach p-pożarowych.
Odpowiedź
Zamawiający informuję, że posiada budynki, które są ocieplane styropianem lub wełną mineralną, niemniej nie
gromadził takich szczegółowych informacji o które prosi Wykonawca, ze względu na rozproszenie mienia na
terenie całego kraju. Wszelkie zebrane dane dotyczące nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się
w Zał.1.A.1 do SIWZ – Wykaz budynków i budowli.
Pytanie 8
Wnosimy także o wprowadzenie franszyzy 10% wartości szkody dla ryzyka kradzieży zwykłej/prostej.
Odpowiedź
Z uwagi na podwyższoną franszyzę do 1 000 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZWZU, Zamawiający nie wyraża zgody na dalsze zmiany w tym zakresie.
Pytanie 9
W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej wnosimy o wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w
obiektach, których wiek wynosi więcej niż:
- 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej,
oraz w obiektach nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót, wyłączonych z eksploatacji, w trakcie
budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy.
Wnosimy także o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1% min. 2.000 zł.
Odpowiedź
Z uwagi na istniejące w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ-WZU, zapisy jak niżej.
l)

katastrofa budowlana rozumiana jako niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie albo
uszkodzenie obiektu budowlanego lub jego części albo znajdującego się w nim mienia (nieruchomości lub
ruchomości). Przez gwałtowne zniszczenie/uszkodzenie należy rozumieć nieoczekiwane, nagłe i
nieprzewidziane zdarzenie wywołujące szkodę, nie związane ze zdarzeniami objętymi ochroną
ubezpieczeniową, na podstawie niniejszego OPZ-WZU. W przypadku obiektów o konstrukcji drewnianej,
których wiek liczony od dnia wydanie decyzji o użytkowaniu przekracza 50 lat na dzień powstania szkody
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ryzyka katastrofy budowlanej określonej jw. jest wyłączona. Limit
odpowiedzialności na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości: 2.000.000,00 zł w każdym
okresie ubezpieczenia. Przy czym ustala się, że każda katastrofa budowlana będąca wynikiem każdego
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową na mocy niniejszego OPZ-WZU – pozostaje włączona do
ubezpieczenia, do pełnych sum ubezpieczenia, bez ograniczenia limitowego i obowiązuje również dla obiektów
o konstrukcji drewnianej,
Zamawiający nie wprowadza zmian w zakresie ochrony i nie wyraża zgody na modyfikacje ryzyka katastrofy
budowlanej w tym również z uwagi na relatywnie niski limit dla tego ryzyka względem liczby nieruchomości na
terenie RP oraz łącznej sumy ubezpieczenia wyrażonej w sumach stałych dla tego przedmiotu ubezpieczenia.
Pytanie 10
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw-kradzieżowe spełniają wymogi określone
odpowiednimi przepisami prawa i że są sprawne.
Odpowiedź
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Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw-kradzieżowe spełniają wymogi określone
odpowiednimi przepisami prawa i że są sprawne.
Pytanie 11
Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są
połączone) i wyposażenia znajdujących się w tym budynku.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że lokalizacja o największej wartości znajduje się w Warszawie przy ul. Podleśnej 61 o
wartości odtworzeniowej 22 262 000 zł (bud. A). Poniżej przedstawiamy rzut poglądowy rozmieszczenia budynku
A (obiekt zaznaczony )względem pozostałych obiektów na ul. Podleśnej 61. W załączniku nr 1.A.1 do SIWZ –
wykaz nieruchomości budynków i budowli przy ul. Podleśnej są wskazane wartości wszystkich pozostałych
obiektów budowlanych zlokalizowanych na ul. Podleśnej w zakładce ‘Warszawa’.

Zamawiający szacuje, że w budynku A mogą być ruchomości o wartości rzędu około 50 000 000 zł. Nie ma
możliwości ustalenia dokładnej wartości mienia ruchomego jakie może być na stanie w tej lokalizacji, z uwagi że
część mienia administracyjnie wykazywana na stanie siedziby głównej Zamawiającego ma charakter mobilny i
jest użytkowany na terenie całego kraju i fizycznie nie znajduje się w lokalizacji przy ul. Podleśnej. Ponadto w
lokalizacji Warszawa wykazywane są też środki trwałe (niemobilne) użytkowane w innych placówkach m.in.
Legionowo.
Pytanie 12
Czy w chwili obecnej trwają lub są planowane w okresie trwania ubezpieczenia, prace budowlane, remontowe,
modernizacyjne na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji.
Jeżeli tak, prosimy o informacje o rodzaju i wartości takich prac.
Odpowiedź
Na dzień udzielenia odpowiedzi Zamawiający informuje, że w niektórych zgłoszonych budynkach są prowadzone
bieżące prace remontowe pomieszczeń biurowych, magazynowych. Zamawiający nie wyklucza, że w okresie
trwania ubezpieczenia, mogą być również prowadzone prace budowlane czy modernizacyjne. Poniżej
Zamawiający zamieszcza poglądowy wykaz prac jakie mają być wykonane w najbliższych czasie o ile sytuacja
związana z epidemią SAR- cov-2 umożliwi ich wykonanie.
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Legionowo, ul.
Zegrzyńska 38
Legionowo, ul.
Zegrzyńska 38
Legionowo, ul.
Zegrzyńska 38
Legionowo, ul.
Zegrzyńska 38
Kraków,
ul.
Piotra
Borowego 14
WOM
Kasprowy
Wierch
Warszawa,
ul.Podleśna 61

Wybicie otworu drzwiowego, zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do
25 000,00 zł
balonowni
Wymiana instalacji elektrycznej na iskrobezpieczną

7 000,00 zł

Wymiana rolet/siłowników klap odpowietrzających systemu GAZEX

30 000,00 zł

Wymiana i wykonanie posadzki antystatycznej pomieszczenia balonowni

5 000,00 zł

wzmocnienie stropu serwerowni w Krakowie

70 000,00 zł

Remont budynku Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na
Kasprowym Wierchu w zakresie wymiany spoinowania elewacji, wymiany
pokrycia stropodachów, wymiany konstrukcji stalowych na dachach, remontu
pomieszczeń wewnątrz budynku oraz remontu instalacji elektrycznej
Dostawa oraz montaż w drodze wymiany i uruchomienie chłodnic
wentylatorowych znajdujących się przy budynku IMGW-PIB, ul. Podleśna 61
w Warszawie, wraz w wykonaniem operatu akustycznego i pomiarów
akustycznych

1 422 764,23
zł

1 000 000,00
zł

Warszawa,
ul.Podleśna 61

Realizacja spraw związanych z ppoż

Sandomierz

Remont pokrycia dachu - uszkodzona papa termozgrzewalna. Należy
25 000,00 zł
uzupełnić nakrywy kominków wentylacyjnych (Sandomierz)

Katowice, ul.
Bratków 10
Muszyna,
al.
Zdrojowa 12
Warszawa, ul.
Podleśna 61

5 464 370,00
zł

Izolacja pionowa ścian budynku RSH Katowice, ul. Bratków 10 (1.19)

43 000,00 zł

przebudowa budynku
projekty+wykonanie

500 000,00 zł

głównego

izolacja ścian w archiwum PSHM

wraz

z

domkami

letniskowymi,

60 000,00 zł

Wykonanie prac zabezpieczających poszycia dachowego dwóch dysków
161 000,00 zł
Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce.
Wymiana instalacji wod.-kan ( wymiana uszkodzonego pionu kanalizacyjnego,
wymiana rur żeliwnych na pcv) wymiana 1 szt.pieca, doprowadzenie cieplej
Poznań,
ul
wody użytkowej wraz z izolacją termiczną z piwnicy do pionu, wymiana 34 000,00 zł
Dabrowskiego
podejść do umywalek, kompaktów, zlewozmywaków, wanny, pralek) oraz
remont 2 łazienek w mieszkaniu delegacyjnym na parterze
SHM
Nowy
SHM Nowy Sącz - wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach
45 000,00 zł
Sącz
WOM Śnieżka

Pytanie 13
Czy umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego?
Odpowiedź
Umowy serwisowe sprzętu, który wymaga serwisowania, pozostają w mocy.
Pytanie 14
Klauzula prac budowlanych z pozwoleniem i bez pozwolenia – wnosimy o wyłączenie robót naruszających
konstrukcję nośną budynku/budowli lub konstrukcję dachu.
Odpowiedź
Z uwagi na istniejące w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ - WZU, zapisy jak niżej.
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„Klauzula prac budowlanych (I ryzyko) z pozwoleniem i bez pozwolenia (pkt 4, ppkt 4.5 - Integralne postanowienia
oraz klauzule dodatkowe dla ryzyk/produktów określonych w Rozdz.I):
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że jeżeli zapisy umowy lub ogólne warunki ubezpieczenia
przewidują gdziekolwiek w swej treści ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za wskazane poniżej ryzyka:
zastrzega się, że ochroną ubezpieczeniową objęte będą zdarzenia wynikłe przez i w związku z wykonywaniem
prac remontowo-budowlanych (bez względu na fakt czy są to prace wymagające czy też nie wymagające
pozwolenia na budowę w myśl przepisów prawa budowlanego i bez względu na to, kto będzie je wykonywał).
Klauzula nie ma zastosowania względem prac budowlanych polegających wyłącznie na robotach naruszających
konstrukcję nośną budynku/budowli lub konstrukcję dachu. Uwaga: ochrona ma zastosowanie dla mienia
podlegającego jakimkolwiek pracom budowlanym jak też mienia wykorzystywanego w tym celu. Dla wszelkiego
rodzaju mienia, na którym dokonywane będą prace budowlano - montażowe (tj. który będzie podlegał
przebudowie, modernizacji itp.) ochrona ma zastosowanie – w zakresie pełnym, wynikającym z umowy i niniejszej
klauzuli, do pełnych sum ubezpieczenia. Dla mienia użytego w celu przeprowadzenia prac budowlano –
montażowych (np. materiały budowlane, środki trwałe użyte w celu przeprowadzenia tych prac) – obowiązuje
limit odpowiedzialności: 20% sumy ubezpieczenia nieruchomości na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie
ubezpieczenia.”
Zamawiający nie wprowadza zmian w zakresie ochrony i nie wyraża zgody na modyfikacje Klauzuli prac
budowlanych z pozwoleniem i bez pozwolenia.
Pytanie 15
Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i awarii – wnosimy o wyłączenie szkód
powstałych w trakcie demontażu i ponownego montażu.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie 16
Czy Zamawiający jest w posiadaniu obiektów wyłączonych z eksploatacji/pustostanów – prosimy o wskazanie
takich obiektów, ich wartości i wartości mienia w nich znajdującego się.
W odniesieniu do mienia czasowo wyłączonego z użytkowania wnosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza
zakresem ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że na dzień udzielenia odpowiedzi dysponuje obiektami w Borowej Górze wyłączonymi
z eksploatacji, gdyż są przeznaczone do sprzedaży, wartość obiektów 578 000 PLN.
W związku z powyższą informacją Zamawiający zmienia Załącznik nr 1 do SIWZ – Rozdział I pkt. I.1/ ppkt 1.4
poprzez dodanie ppkt m) o treści:
„Budynki i budowle nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji w tym przeznaczone do sprzedaży lub rozbiórki
zostaną objęte ubezpieczeniem w zakresie ryzyka pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu i uderzenia statku
powietrznego z rozszerzeniem o ryzyko huraganu i powodzi Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie
zdarzenia 1 000 000 zł. Za mienie nieużytkowane wyłączone z eksploatacji przyjmuje się mienie, wobec którego
wydano decyzję, co do wyłączenia z eksploatacji stosownie do postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz mienia co do którego całkowicie i trwale zaprzestano eksploatacji obiektu poprzez brak
jakiejkolwiek aktywności z nim związanej (w tym, np. brak bieżącej konserwacji, brak remontów, brak zmiany
przeznaczenia, itp.), w związku z przeznaczeniem obiektu do likwidacji lub sprzedaży na podstawie decyzji
Zmawiającego. Budynki przeznaczone do sprzedaży lub wynajmu, oczekujące na uregulowanie stanu
własnościowego, przebudowę/adaptację, są objęte ochroną ubezpieczeniową niezależnie od faktu wydania
decyzji i przerwy w użytkowaniu. Wszelkie inne zapisy OWU Wykonawcy dotyczące mienia nieużytkowanego,
wyłączonego z eksploatacji nie mają zastosowania”
oraz
dokonuje zmiany pppkt. ł), który otrzymuje lit. n) oraz następującą treść:
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„oraz wszelkie inne zdarzenia powodujące szkodę na mieniu Zamawiającego, a które nie zostały objęte lub
wyraźnie wyłączone z Ogólnych Warunków Wykonawcy, w tym działanie człowieka, polegające m.in. na celowym
i świadomym działaniu, zniszczeniu mienia, zaniedbaniu, nieostrożności itp. działaniach oraz szkody polegające
na skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi
ubezpieczeniem, a wymienionymi w niniejszym OPZ dla mienia objętego niniejszym punktem. Za szkodę uważa
się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń/ryzyk
objętych programem ubezpieczenia, bez względu na fakt, czy ryzyko/zdarzenie miało odziaływanie pośrednie czy
bezpośrednie na mienie. Szkoda ma mieć charakter nagły, niespodziewany oraz niezależny od Zamawiającego z
zastrzeżeniem postanowień programu ubezpieczenia (OPZ).
uwaga: wskazane limity obowiązują jedynie pod warunkiem istnienia takich ograniczeń lub wyłączeń w OWU
Wykonawcy. W przypadku ich braku – ochrona obowiązuje bez limitu: dla jednego, kilku bądź wszystkich
wskazanych powyżej ryzyk;
Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: http://bip.imgw.pl i staje się integralną częścią SIWZ.
Pytanie 17
W odniesieniu do klauzuli ochrony dla mienia nieprzygotowanego do pracy – wnosimy o wprowadzenie zapisu,
że ochrona w takim przypadku nie obejmuje mienia nieprzygotowanego do pracy przez okres przekraczający 6
m-cy od daty dostawy.
Odpowiedź
Z uwagi na istniejące w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ-WZU, zapisy jak niżej.
„Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że
Zamawiający nie przystosował środka trwałego, obrotowego, w tym sprzętu elektronicznego do pracy (np. mienie
nie zostało rozpakowane, podłączone, zmontowane, zamontowane, włączone do eksploatacji itp.) przez okres nie
dłuższy niż 9 miesięcy od daty dostawy do lokalizacji Zamawiającego. Ochroną objęte są również środki trwałe i
obrotowe, które przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od daty dostawy do lokalizacji Zamawiającego znajdują się
w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie zostały jeszcze uruchomione/nie są eksploatowane.”
Zamawiający nie wprowadza zmian w zakresie ochrony i nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli ochrony dla
mienia nieprzygotowanego do pracy (pkt 4, ppkt 4.5 - Integralne postanowienia oraz klauzule dodatkowe dla
ryzyk/produktów określonych w Rozdz. I.).
Pytanie 18
W odniesieniu do klauzuli definicji wartości rzeczywistej – prosimy o wskazanie nieruchomości, które będą
ubezpieczone wg wartości rzeczywistej.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że do nieruchomości ma mieć zastosowanie wartość wyliczona zgodnie z poniższą
klauzulą zamieszczoną w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ-WZU (pkt 4, ppkt 4.5 - Integralne postanowienia oraz
klauzule dodatkowe dla ryzyk/produktów określonych w Rozdz.I.):
Klauzula definicji wartości odtworzeniowej deklarowanej (zastosowanie do budynków i budowli
Na podstawie niniejszej klauzuli, postanawia się, że przez pojęcie wartości odtworzeniowej ustalonej dla
ubezpieczonego mienia, będzie się rozumieć, akceptować i uznawać do wypłaty odszkodowania koszty, jakie
zostaną poniesione w celu przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nieulepszonego tj.:
w przypadku nieruchomości - wartość odpowiadająca kosztom odbudowy/odtworzenia w tym samym miejscu lub
uzgodnionym na terenie RP (na mocy klauzuli likwidacji środków trwałych oraz wartości ubezpieczenia) z
uwzględnieniem takich samych lub najbardziej zbliżonych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy
zastosowaniu dotychczasowych wymiarów, materiałów, parametrów, w tym eksploatacyjnych, powiększona o
koszty transportu, budowy lub montażu, jak też cła, bez potrącenia jakiegokolwiek zużycia technicznego, za którą
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to wartość uznawać się będzie wartość mienia wyliczoną i przyjętą przez Zamawiającego z odpowiednim
ograniczeniem tej kwoty wobec rodzaju mienia takiego jak np.: budynki niemieszkalne, budynki biurowe,
magazyny, wiaty.
Tym samym wartością każdego, ewentualnego odszkodowania dla nieruchomości, będzie tak ustalona wartość
odtworzeniowa, a wskazana poniżej, zależnie od przeznaczenia danej nieruchomości, odpowiadająca łącznej
sumie wykazywanej każdorazowo w dokumencie ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie i rozliczenie
ubezpieczenia mienia, Zmawiającego zgodnie z postanowieniami umowy generalnej tj. odpowiednio:
a) wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych obowiązujących w okresie 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. zgodnie z obwieszczeniami
wojewodów w danym województwie - dla budynków biurowych, administracyjnych i mieszkalnych
b) 50 % wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych obowiązujących w okresie 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. zgodnie z
obwieszczeniami wojewodów w danym województwie - dla budynków i budowli niemieszkalnych (magazyny,
wiaty, budynki gospodarcze lub o przeznaczeniu mieszanym)
c) wartości wynikających z operatów rzeczoznawców sporządzonych dla wybranych nieruchomości wskazanych
przez Zamawiającego.
Równocześnie z uwagi na powyższe, wartość ta pozostaje ustalona i niezmienna na cały okres trwania Programu
Ubezpieczeniowego od chwili kiedy będzie miała zastosowanie dla wybranych nieruchomości Zamawiającego.
Ponadto Wykonawca w żadnym przypadku nie zastosuje zasady proporcji, uznając wyceny dokonane przez
Zamawiającego
oraz o ile tak wskaże Zamawiający, dopuszczona jest również wartość księgowa brutto.
Natomiast zgodnie z wykazem udostępnionym na dzień wszczęcia postępowania tj. Załącznik 1.A.1 do SIWZ –
wykaz budynków i budowli, Zamawiający nie wskazał żadnej nieruchomości ubezpieczonej na wartość księgową
brutto, a na wartość odtworzeniową zgodnie ze wskazaną klauzulą jw. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Pytanie 19
W odniesieniu do klauzuli automatycznego doubezpieczenia – wnosimy o wprowadzenie limitu 20% łącznej sumy
ubezpieczenia mienia Zamawiającego ubezpieczonego w systemie sum stałych.
Brak wprowadzenia limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zgonie z poniższym:
(pkt 4, ppkt 4.5 - Integralne postanowienia oraz klauzule dodatkowe dla ryzyk/produktów określonych w Rozdz.I):
„Klauzula automatycznego doubezpieczenia (zgodnie z postanowieniami Generalnej Umowy Ubezpieczenia):
Uwaga: dotyczy mienia ubezpieczanego w systemie sum stałych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy; mienie
ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka pozostaje objęte ochroną bez konieczności aktualizacji wartości tego
danego rodzaju mienia w trakcie obowiązywania umowy, zaś granicą odpowiedzialności jest kwota limitu na
pierwsze ryzyko wskazana dla danego rodzaju mienia).
1. Automatycznemu doubezpieczeniu (automatycznej ochronie ubezpieczeniowej udzielanej przez Wykonawcę)
podlega mienie aktualizowane na skutek zwiększania w drodze inwestycji, zakupione, wynajęte, dzierżawione
lub użytkowane na podstawie dowolnej umowy cywilno-prawnej, lub z innego tytułu, przejęte w użytkowanie,
zarząd (trwały lub tymczasowy), bądź odebrane (w tym w drodze budowy, zakupów, zwiększeń, przejęć na
gruncie postanowień statutowych lub ustawowych, jak też na mocy, których działa Zamawiający, a także
wskutek: zmian wartości lub modernizacji, dokonania wyceny lub poniesienia inwestycji/nakładów itp.).
Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa dla ww. mienia rozpoczyna się z chwilą jego fizycznego lub
faktycznego przejęcia przez Zamawiającego (w tym na jego stan) w trakcie trwania Umowy (w tym ochrona
dotyczy także sytuacji, w których zwiększenie mienia, rozumiane jw. nastąpi z chwilą przejścia ryzyka na
Zamawiającego związanego z tym mieniem), bez względu na wartość i inne czynniki, jak też bez konieczności
wystawiania dodatkowych dokumentów potwierdzających istnienie ochrony ubezpieczeniowej, jak też bez
konieczności zgłaszania Wykonawcy tych okoliczności lub zmian, z zachowaniem postanowień niniejszej
klauzuli.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Limit automatycznego doubezpieczenia wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia Zamawiającego
ubezpieczonego w systemie sum stałych w każdym roku rozliczeniowym Umowy. W przypadku gdy wzrost
mienia przekroczy wartość 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia Zamawiającego ubezpieczonego w
systemie sum stałych, Zamawiający za zgodą Wykonawcy będzie mógł doubezpieczyć to mienie na zasadach
określonych w punkcie 4 Klauzuli. Dodatkowo obowiązuje limit sumy ubezpieczenia pojedynczej
lokalizacji/pojedynczej nieruchomości, która podlega włączeniu w ramach klauzuli tj.: 50 mln zł, co nie ma
jednak wpływu na ilość takich lokalizacji.
Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu doubezpieczenia (aktualizacji mienia) jest udzielana bez naliczania
dodatkowej składki niezależnie za poszczególne grupy mienia, gdy wzrost mienia w poszczególnych grupach
mienia ubezpieczonego na sumy stałe badana w terminie podanym w punkcie 6 klauzuli nie przekroczy 20%
wartości początkowej po aktualizacji wartości mienia podawanej przez Zamawiającego w każdym okresie
rozliczeniowym oddzielnie w trakcie obowiązywania Umowy, tj nie przekroczy limitu wskazanego w punkcie
2 Klauzuli.
Po przekroczeniu limitu wskazanego w punkcie 2 Klauzuli za zgodą Wykonawcy rozliczenie doubezpieczenia
będzie się odbywać. po zakończeniu każdego rocznego okresu rozliczeniowego w terminie podanym w
punkcie 7 klauzuli, natomiast składka będzie pobierana wg ½ stawki obowiązującej dla danej grupy mienia
(zgodnie z formularzem cenowym) od różnicy 120% wartości początkowej, a wartości tej grupy mienia
zgłoszonej w terminie wskazanym w punkcie 7 klauzuli.
W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia,
likwidacji bądź obniżenia wartości składników mienia poniżej wartości początkowej określonej w pierwszym
i kolejnym okresie rozliczeniowym Umowy, Wykonawca dokona rozliczenia zwrotu składki odpowiednio na
zasadach analogicznych określonych dla rozliczenia wzrostu wartości mienia określonego w punkcie 4
Klauzuli.
Wartość składki za automatyczne doubezpieczenie mienia oraz rozliczenie składki za zmniejszenie sum
ubezpieczenia podlega wzajemnemu potrąceniu
Terminy zgłaszania zakupów/odbiorów/inwestycji/przejęć oraz zbycia/likwidacji/obniżenia wartości, nie
dalej niż na 30 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu rozliczeniowego wskazanego w umowie.
W zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, tj. ryzyka określonego w pkt 3 Rozdzialu I
pkt I.3 niniejszego OPZ-WZU, postanawia się, że w przypadku zwiększenia się puli osób objętych
ubezpieczeniem NNW, Zamawiający zobowiązany będzie zgłosić zwiększenie:
- do 30 dnia każdego miesiąca, następującego po każdym rocznym okresie trwania każdego okresu umowy
licząc od początku tego okresu, z zastrzeżeniem, że pobierana będzie taka sama składka za każdą osobę, jak
przewidziana w ofercie Wykonawcy, niezależnie od momentu zwiększenia puli i rozliczana w następujący
sposób:
- Wykonawca naliczy składkę, w systemie: pełnej składki należnej za jedną osobę x każda dodatkowa osoba
(15 osób objętych niniejszym OPZ-WZU), liczona niezależnie od faktu kiedy nastąpiło zwiększenie puli osób
objętych przedmiotowym ubezpieczeniem. Przy czym składka należna będzie składką zobowiązaną do
poniesienia, wg oferty Wykonawcy, za 1 pełny rok ubezpieczenia tj. 12 m-cy, w każdym okresie trwania
Umowy Generalnej.”.

Powyższa zmiana ma zastosowanie do Załącznika nr 1 do SIWZ – OPZ– WZU.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ-WZU zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego pod adresem:
http://bip.imgw.pl i stają się integralną częścią SIWZ.
Pytanie 20
Wnosimy o wprowadzenie franszyzy 5.000 zł w każdej szkodzie dla klauzuli Ubezpieczenia ryzyka strajków,
rozruchów i zamieszek społecznych.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
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Pytanie 21
Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą, zapobieżenia zmniejszenia jej rozmiarów oraz ratowania mienia
w tym koszty ewakuacyjne – prosimy o dopisanie „nie więcej niż 10.000.000 zł”.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie 22
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie, w tym rumowiska - prosimy o dopisanie „nie więcej niż 10.000.000
zł”.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie 23
Prosimy o potwierdzenie, że klauzula wyrównania sum ubezpieczenia odnosi się jedynie do mienia
ubezpieczanego na sumy stałe.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe i dopisuje do treści Klauzuli wyrównania sum ubezpieczenia, że dotyczy
mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych, która przyjmuje brzmienie:
„Na mocy niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że jeżeli sumy ubezpieczenia poszczególnych pozycji w deklaracjach
przewyższają należące do nich wartości ubezpieczenia, nadwyżkowe udziały sum są rozdzielane na te pozycje,
przy których istnieje niedoubezpieczenie, lub przy których suma ubezpieczenia z powodu powstałych nakładów
na zapobieżenie lub zmniejszenie szkody nie wystarcza. Podział ma miejsce tylko na korzyść tych pozycji. Dotyczy
mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych”.
Powyższa zmiana ma zastosowanie do Załącznika nr 1 do SIWZ.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ-WZU zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego pod adresem:
http://bip.imgw.pl i staje się integralną częścią SIWZ.
Pytanie 24
Klauzula objęcia ochroną szkód powstałych w okresie gwarancyjnym - wnosimy o wykreślenie odpowiedzialności
Wykonawcy gdy dostawca/producent/wykonawca usługi odpowiedzialny za szkodę nie posiada środków na
pokrycie szkody.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.
Klauzula przyjmuje brzmienie
„Klauzula objęcia ochroną szkód powstałych w okresie gwarancyjnym: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony
uzgodniły, że: Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za szkody, za które odpowiedzialna jest zidentyfikowana
osoba trzecia: dostawca, producent lub wykonawca usługi/mienia, chyba że osoba ta kwestionuje obowiązek
poniesienia odpowiedzialności za powstałą szkodę. W takiej sytuacji Wykonawca wypłaci Zamawiającemu
odszkodowanie, a prawo do roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody przechodzi na Wykonawcę.”
Powyższa zmiana ma zastosowanie do Załącznika nr 1.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ-WZU zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego pod adresem:
http://bip.imgw.pl i staje się integralną częścią SIWZ.
Pytanie 25
Klauzul ubezpieczenia mienia niezależnie od usytuowania – prosimy o wskazanie jakiego rodzaju mienie
znajdujące się pod ziemią ma podlegać ubezpieczeniu w ramach tej klauzuli.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że chodzi o mienie związane z nieruchomością np. instalacje, podpiwniczenia, itp.
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Pytanie 26
Klauzula restytucji – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie 27
Wnosimy o wykreślenie klauzuli notyfikacji ryzyka.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie 28
Wnosimy o wykreślenie klauzuli interpretacji.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli interpretacji dotyczącej ubezpieczeń objętych ochroną w
ramach Rozdziału I. Zamawiający zwraca uwagę, że w odpowiedzi na pytanie nr 49 dokonał zmiany klauzuli
interpretacji odnośnie Rozdziału II Załącznika nr 1 do SIWZ.
Pytanie 29
Wnosimy o wykreślenie klauzuli ryzyka sprzeniewierzenia lub przywłaszczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie 30
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmował ryzyka skażenia nuklearnego,
chemicznego, biologicznego.
Odpowiedź
O ile OWU danego produktu ubezpieczeniowego Wykonawcy przewiduje wyłączenie z ochrony ryzyka skażenia
nuklearnego, chemicznego, biologicznego, to Zamawiający dopuszcza obowiązywanie takich wyłączeń bez
możliwości ich rozszerzania.
Pytanie 31
Wnosimy o wprowadzenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli Cyber risk/ Klauzula IT w treści:
W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie
się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub
oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez
skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie
niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a
także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub
zakłóceń w działalności.
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności,
użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a
także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub
zakłóceń w działalności.
Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem
warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych
i oprogramowaniu są objęte ochroną.
Odpowiedź
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Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej przez Wykonawcy zmiany, dlatego że z zakresu
ochrony wynika wymagany zakres, który jeśli chodzi o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jest standardowym
pokryciem rynkowym. Jednocześnie wskazuje, że jeśli OWU danego produktu ubezpieczeniowego Wykonawcy
przewiduje wyłączenie z ochrony ryzyka wskazanego w pytaniu, to Zamawiający dopuszcza obowiązywanie takich
wyłączeń bez możliwości ich rozszerzania
Ubezpieczenie casco taboru mienia pływającego wraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków
załogi taboru (mienia pływającego), pasażerów w tym osób biorących udział w pomiarach
Pytanie 32
W opisie ryzyka sprzęt pływający na Morzu Bałtyckim wskazano m.in., że użytkownikiem sprzętu pływającego są
wyłącznie pracownicy Zamawiającego; użytkowanie jedynie w celach statutowych IMGW, brak przewozu
pasażerów – natomiast w opisie I.3 jest mowa o ubezpieczeniu nnw załogi, pasażerów – jak należy rozumieć
pojęcie pasażer i czy mają być objęci ochroną (i ile osób).
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie nnw nie dotyczy pasażerów i stosowną korektę wprowadził w
Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. tam, gdzie to właściwe usunął słowo pasażerów/pasażerowie.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ-WZU zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego pod adresem:
http://bip.imgw.pl i staje się integralną częścią SIWZ.
Pytanie 33
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Załogi oraz osób biorących udział w pomiarach i innych
czynnościach Zamawiającego
Wniosek o zmianę:
Wymagany, minimalny zakres świadczeń oraz ich stosunek do % sumy ubezpieczenia:
dot. c) przeszkolenie zawodowe inwalidów z 30% sumy ubezpieczenia na: „do wysokości 25% sumy
ubezpieczenia, ale nie więcej niż 5 000 zł i pod warunkiem, że powstały one w następstwie nieszczęśliwego
wypadku.”
dot. d) koszty leczenia z 30% sumy ubezpieczenia na: „koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków –
zwrot kosztów:
a) poniesionych na terytorium RP do wysokości:
–– 20% sumy ubezpieczenia – w przypadku leczenia szpitalnego, ale nie więcej niż 20 000 zł.
–– 3% sumy ubezpieczenia – w przypadku leczenia ambulatoryjnego, ale nie więcej niż 5 000 zł.
za które uważa się: pobyt i leczenie w szpitalu, wizyty lekarskie, badania, zabiegi i operacje (z
wyłączeniem operacji plastycznych), a także zakup niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych
przepisanych przez lekarza.
b) leczenia następuje w oparciu o dostarczone rachunki i dowody opłat, pod warunkiem, że:
–– poniesione zostały w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku,
–– nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innej umowy ubezpieczenia.
e) zakup przyrządów ortopedycznych, protez 30% sumy ubezpieczenia na: „ 25% sumy ubezpieczenia”.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści jn.
Wymagany, minimalny zakres świadczeń oraz ich stosunek do % sumy ubezpieczenia:
a) na wypadek śmierci w wyniku NW
100% sumy ubezpieczenia
b) na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
trwała niezdolność do pracy
100% sumy ubezpieczenia
c) przeszkolenie zawodowe inwalidów
10 000 zł
d) koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego
(z wyłączeniem operacji plastycznych), a także zakup
niezbędnych lekarstw oraz środków
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opatrunkowych przepisanych przez lekarza
20% sumy ubezpieczenia
e) zakup przyrządów ortopedycznych, protez
25% sumy ubezpieczenia
f) odbudowa stomatologiczna zębów
25% sumy ubezpieczenia
nie więcej niż 2.000 zł i nie więcej niż 200 zł za każdy ząb
g) assistance w razie NNW - zgodnie z zakresem terytorialnym ochrony, wskazanym jw.
h) oraz pozostałe świadczenia wynikające z OWU Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że jeśli OWU Wykonawcy przewiduje określone zasady wypłaty świadczeń,
to będę one miały zastosowanie wprost. Załącznik nr 1 do SIWZ nie reguluje tej kwestii.
Wprowadzona zmiana ma zastosowanie do Załącznika nr 1 do SIWZ.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ-WZU Rozdz.I, pkt 1.3 zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego
pod adresem: http://bip.imgw.pl i staje się integralną częścią SIWZ.
ROZDZIAŁ II
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej
Pytanie 34
Prosimy o potwierdzenie, że zakres obejmujący szkody spowodowane posiadaniem użytkowaniem „urządzeń
pomiarowych lub inny sprzętu o charakterze mobilnym szeroko pojętym” nie obejmuje posiadania i użytkowania:
- jakichkolwiek maszyn i urządzeń latających
- jakichkolwiek maszyn i urządzeń pływających (zakres objęty ochroną w ramach OC armatora)
- pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OCppm
Odpowiedź
Zamawiający w odpowiedzi na przedmiotowe pytanie potwierdza, że jeśli chodzi o tiret 2 i 3 pytania tj. zakresu
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej tj.:
- jakichkolwiek maszyn i urządzeń pływających (zakres objęty ochroną w ramach OC armatora)
- pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC ppm Zamawiający potwierdza, że
nie obejmuje się ochroną szkód z tytułu posiadania i użytkowania w/w maszyn i urządzeń.
Jeśli chodzi o tiret 1 tj. szkody obejmujące jakichkolwiek maszyny i urządzenia latające, Zamawiający potwierdza,
że ochrona dotyczy posiadania lub użytkowania jedynie balonów meteorologicznych użytkowanych na potrzeby
działalności Zamawiającego. Jest to to jedyny rodzaj urządzeń, użytkowany przez Zamawiającego, jako urządzenie
latające, poza dronami (które objęte są na warunkach odrębnej części nr 4 zamówienia w postępowaniu).
Balonów tych używa się na całym świecie. Pomiary radiosondażowe prowadzone są jako realizacja statutowych
działań IMGW-PIB, służą osłonie meteorologicznej kraju oraz osłonie lotnictwa. Wyniki pomiarów przekazywane
są również wojsku oraz innym służbom meteorologicznym w ramach międzynarodowej wymiany danych.
Pomiary wykonywane są zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) na podstawie
wewnętrznych procedur systemu zarządzania jakością SZJ-HMOK. Pomiary wykonywane są rutynowo dwa razy
dziennie na trzech stacjach aerologicznych IMGW-PIB w Legionowie, Łebie i Wrocławiu. Zestaw pomiarowy
składa się z balonu wypełnionego wodorem z podczepioną do niego radiosondą lub radiosondą z czujnikiem
ozonu. Do pomiarów standardowych wykorzystywany jest balon o wadze 600g i radiosonda o wadze 110g. Raz
w tygodniu w Legionowie wykonywany jest pomiar zawartości ozonu w atmosferze z wykorzystaniem balonu
1200g i radiosondy z czujnikiem ozonu w styropianowej obudowie ważących w sumie do 1000g. Zestaw
pomiarowy po wypuszczeniu unosi się do góry z prędkością ok. 6 m/s i po osiągnięciu wysokości ok. 30 km balon
meteorologiczny pęka, a jego pozostałości wraz z sondą meteorologiczną opadają. Zestawy pomiarowe spełniają
kryteria ICAO Convention on International Civil Aviation - Annex 2 Appendix 4 dla balonów lekkich, przez co nie
stanowią zagrożenia dla samolotów zgodnie z wynikami badań (raport z prac COSPAR working group 6, 1970) i
rekomendacjami ICAO (dokumenty z posiedzeń Komisji Żeglugi Powietrznej, 1978).
IMGW-PIB nie korzysta ze spadochronów zamocowanych pod balonem do zmniejszenia prędkości opadania
radiosond po pęknięciu balonu ze względu na niewielką wagę radiosondy i styropianową obudowę czujnika
ozonu. Tym niemniej sporadycznie (raz na kilka lat) otrzymujemy informację o szkodach wyrządzonych przez
spadającą radiosondę (uszkodzenie okna szklarni, maski samochodu).
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Jednocześnie wychodząc naprzeciw Wykonawcom i zdając sobie sprawie z możliwych ograniczeń OWU, z uwagi
na specyfikę działania Zamawiającego, w tym mając na uwadze wnioski o zlimitowanie lub wyłączenie szkód
związanych z posiadaniem lub użytkowaniem mienia latającego, Zamawiający potwierdza, że:
a)
nie posiada na dzień dzisiejszy innych urządzeń latających aniżeli balony meteorologiczne (za wyjątkiem
dronów obejmowanych ochroną odrębną częścią nr 4 zamówienia),
b)
utrzymuje ograniczenie limitowe w Załączniku nr 1 do SIWZ o treści obowiązującej w programie 2018 –
2020 o treści (str. 24)
niezależnie od istniejących klauzul lub postanowień dodatkowych w OWU Wykonawcy w tym wyłączeń, ochrona
będzie gwarantowana zgodnie z zakresem zapisanym w niniejszym OPZ-WZU w tym w związku z jakimkolwiek
rodzajem posiadanego lub użytkowanego mienia związanego z działalnością Zamawiającego np. urządzenia
pomiarowe (tj. niezależnie od tego czy wymagany zakres funkcjonuje w OWU Wykonawcy jako podstawowy,
ponadstandardowy czy też jako klauzula dodatkowa albo jest wyłączony z zastrzeżeniem, że jeśli OWU danego
Wykonawcy będą miały ograniczenie na dany rodzaj mienia związany immanentnie z działalnością Klienta
wówczas obowiązuje limit 8.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia),
Jednocześnie dla szkód związanych z posiadaniem lub użytkowaniem balonów meteorologicznych obowiązuje
podlimit w kwocie 5.000.000 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (pkt 3. II.1 Rozdział
II OC Ogólna), jeśli OWU danego Wykonawcy będą przewidywały ograniczenia w tym zakresie
Pytanie 35
Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych przez maszyny i urządzenia latające w wysokości
500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.
Odpowiedź
Odpowiedź jak na pytanie nr 34.
Pytanie 36
Prosimy o wskazanie imprez jakie planuje ubezpieczony w okresie ubezpieczenia oraz potwierdzenie że nie będą
to imprezy o charakterze ekstremalnym, lotniczym etc.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że nie planuje w okresie ubezpieczenia imprezy o charakterze ekstremalnym, lotniczym
etc. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią na dzień wszczęcia postępowania Zamawiający nie posiada
żadnego kalendarza imprez.
Pytanie 37
Prosimy o wprowadzenie limitu na przeniesienie chorób zakaźnych w wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie
wypadki.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i zwraca uwagę Wykonawcy na odpowiedź na pytanie nr 44.
Pytanie 38
Prosimy o zmniejszenie Sumy gwarancyjnej w dla części UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
ZAWODOWEJ ZAMAWIAJACEGO (OCZ) do poziomu 1 mln PLN na jeden i wszystkie wypadki w każdym okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Zmniejszenie sumy gwarancyjnej w OC zawodowym nie
jest możliwe ze względu na wymogi kontrahentów i warunki umów z nimi podpisane (i kontynuowane) odnośnie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Pytanie 39
Ze względu na znaczną różnice w SG a także w triggerze czasowym pomiędzy OC ogólną, a OC Zawodową prosimy
o jednoznaczne wskazanie jaki rodzaj działalności będzie traktowany jako „wykonywanie czynności
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zawodowych”. Kwestia ta ma istotne znaczenie dla ustalenia wysokości ponoszonego przez Wykonawcę ryzyka
ubezpieczeniowego, a co za tym idzie na ustalenie poziomu składki ubezpieczeniowej.
Odpowiedź
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy wyjaśnia, iż:
1) Część odpowiedzialności zawodowej z sumą gwarancyjną w kwocie 2 mln zł, została wyodrębniona, na
osobnym trigerze i jako kontynuacja lat poprzednich, na pokrycie wyłącznie czystych strat finansowych,
mających związek stricte z czynnościami polegającymi na wykonywaniu statutowych zadań Zamawiającego
takich jak: badanie, ekspertyza, pomiar.
2) W części OC ogólnej z sumą gwarancyjną główną 20 mln zł, została zapisana odpowiedzialność cywilna
ogólna Zamawiającego celem pokrycia szkód rzeczowych i osobowych związanych z całą działalnością
Klienta oraz działalnością towarzyszącą działalności głównej wraz z rozszerzeniami około tej działalności a
związanymi np. z najmem ruchomości/nieruchomości, przechowaniu, oc pracodawcy itp. czyli
standardowe, oferowane przez rynek rozszerzenia odpowiednio limitowane, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
SIWZ, w tym czysta strata finansowa związana z tymi właśnie rozszerzeniami.
3) Dlatego też Wykonawca ma możliwość rozdziału ryzyka związanego z tak przyjętym podziałem OC.
Dodatkowo Zamawiający zwraca uwagę, że nigdy (od co najmniej 10 lat) nie zanotował żadnej szkody ani
roszczenia związanego z działalnością zawodową ani ogólną.
4) Ponadto dla uspokojenia Wykonawcy Zamawiający zwraca uwagę, że w ramach statutowych czynności, jest
związany procedurami wobec czego ryzyko szkód jest mocno zminimalizowane.
Pytanie 40
Prosimy o potwierdzenie, że do kwestii nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie dołączone do oferty
stosowane przez Wykonawcę Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia lub inne wzorce umowne.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 41
W odniesieniu do wszystkich rodzajów ubezpieczeń
1.

Prosimy o zaktualizowanie informacji o szkodowości wg stanu na dzień 12/11/2020. Prosimy także o
przedstawienie wykazu szkód wraz z ich przyczyną.
2. W odniesieniu do zapisów umieszczonych we Wstępie Załącznika nr 1 do SIWZ Zadanie 1:
Zamawiający zastrzega, iż wszelkie znowelizowane zapisy nadrzędnych aktów prawnych, powstałe w trakcie
trwania Generalnej Umowy Ubezpieczenia, będą miały zastosowanie do odpowiednich jej zapisów tj. zyskuje
moc obowiązującą nowelizacja, od dnia jej wejścia w życie, ale tylko wtedy, jeśli zapisy te będą korzystniejsze dla
Zamawiającego, co zostanie potwierdzone i zrealizowane w trybie i na zasadach Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz według postanowień i właściwości zawartych w niniejszym OPZ-WZU oraz umowie – zapis ten
jest sprzeczny z zapisami Umowy Generalnej (§ 9) jak i art. 142 ust. 5 ustawy PZP, bardzo prosimy o wykreślenie
zapisu lub wyjaśnienie jaka jest intencja Zamawiającego w tym przypadku.
Odpowiedź
Ad. 1. Zaktualizowany Załącznik nr 1.A.12 do SIWZ – Wykaz szkodowości mienia i Odpowiedzialności Cywilnej
Zamawiającego za okres 3 ostatnich lat został zaktualizowany o stan na dzień 12.11.2020 r.
Zmieniony Załącznik nr 1.A.12 do SIWZ zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego pod adresem:
http://bip.imgw.pl i staje się integralną częścią SIWZ
Ad. 2. Z uwagi, że wszelkie zmiany reguluje umowa generalna, Zamawiający usuwa wskazany zapis z Załącznika
nr 1 do SIWZ – OPZ-WZU, który wzbudza wątpliwości Wykonawcy. W § 8 i 9 wzoru Umowy generalnej (Załącznik
nr 1.3 do SIWZ) została jasno uregulowana kwestia m.in. wejścia w życie nowelizacji przepisów w tym kwestia
uregulowania art.142 ust. 5 ustawy Pzp.
Wprowadzona zmiana ma zastosowanie do Załącznika nr 1 do SIWZ.
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Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ-WZU zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego pod adresem:
http://bip.imgw.pl i staje się integralną częścią SIWZ
Pytanie 42
Część nr 1 zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (zał. nr 1 do SIWZ, zadanie 1)
ROZDZIAŁ II – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zamawiającego z tytułu prowadzonej działalności, OC
armatora (OCO) oraz Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej (OCZ)
Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych w wysokości
200.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody i zwraca uwagę Wykonawcy na odpowiedź na pytanie nr 44.
Pytanie 43
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód spowodowanych przez AIDS/HIV
Odpowiedź
O ile OWU danego produktu ubezpieczeniowego Wykonawcy przewiduje wyłączenie z ochrony szkód
spowodowanych przez AIDS/HIV, to Zamawiający dopuszcza obowiązywanie takich wyłączeń bez możliwości ich
rozszerzania.
Pytanie 44
Prosimy o wprowadzenie klauzuli:

W przypadku braku zgody prosimy o ustalenie podlimitu w wysokości 200.000 zł odnośnie szkód wynikłych z
działania wirusa SARS-CoV-2.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje Załącznika nr 1 do SIWZ (Rozdz.2 pkt 2.1 pkkt 2.2 lit.h) na treść:
h): Odpowiedzialność cywilna pracodawcy – za szkody będące następstwem wypadków przy pracy – limit
odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w każdym okresie ubezpieczenia, bez
możliwości ograniczenia odpowiedzialności dla szkód z tytułu używania jakiegokolwiek mienia, jak też bez
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jakiegokolwiek ograniczania obowiązującego triggera czasowej odpowiedzialności. Ponadto ochroną obejmuje
się odpowiedzialność z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, o ile taką odpowiedzialność można będzie
przypisać Zamawiającemu (zarówno względem pracowników jak i osób trzecich), w tym ustanawia się podlimit
w wysokości 2 000 000 zł z tytułu szkód wynikłych z działania wirusa SARS-CoV-2 (niezależnie od jego odmiany
lub powstałej mutacji), o ile za powstanie takich szkód będzie można przypisać odpowiedzialność Zamawiającemu
oraz gdy szkody te powstaną w okresie trwania epidemii i/lub pandemii (gdzie stan epidemii/pandemii musi być
potwierdzony przez właściwe organy/ władze państwowe /odpowiednio przez organizacje międzynarodowe)
bądź w okresie obowiązywania restrykcji ustanowionych przez administracje rządową (lokalną/cetralną) w
związku z epidemią i lub pandemią.
Wprowadzona zmiana ma zastosowanie do Załącznika nr 1 do SIWZ.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ-WZU zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego pod adresem:
http://bip.imgw.pl i staje się integralną częścią SIWZ.
Pytanie 45
Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do
powietrza, wody i gruntu
Prosimy o zmianę zapisu na: koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczania gleby lub wody z substancji
zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie 46
Prosimy
o
niestosowanie
do
ubezpieczenia
oc
klauzul
od
str.
28
do
str.
42
(NTEGRALNE POSTANOWIENIA ORAZ KLAUZULE DODATKOWE DLA RYZYK/PRODUKTÓW OKREŚLONYCH W
PKT 3) , przy jednoczesnym zastosowaniu klauzul dodatkowych (INTEGRALNE POSTANOWIENIA DO ROZDZIAŁU
II WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH DLA ROZDZIAŁU II) wymienionych na stronach od 26 do 28 OPZ
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę i dokonuje zmiany zapisu pkt 4 o treści „4. INTEGRALNE
POSTANOWIENIA ORAZ KLAUZULE DODATKOWE DLA RYZYK/PRODUKTÓW OKREŚLONYCH W PKT 3 Rozdział I i
II klauzule do wszystkich ryzyk określonych w Rozdziale I i II w zakresie, w jakim mogą mieć zastosowanie, a nie
ograniczają podstawowego zakresu ochrony wynikającego z niniejszego Programu jak i OWU Wykonawcy;”
, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
„4. INTEGRALNE POSTANOWIENIA ORAZ KLAUZULE DODATKOWE DLA RYZYK/PRODUKTÓW OKREŚLONYCH W
ROZDZIALE I:”
Zamawiający dokonuje też zmiany zapisu pkt 4.5 o treści „4.5 Do ROZDZIAŁU I i ROZDZIAŁU II Wykonawca
wprowadza następujące klauzule dodatkowe w zakresie w którym mogą one mieć zastosowanie, a nie ograniczają
ochrony wynikającej z Programu, jak i OWU Wykonawcy:”

, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
„4.5 Do ROZDZIAŁU I Wykonawca wprowadza następujące klauzule dodatkowe w zakresie w którym mogą one
mieć zastosowanie, a nie ograniczają ochrony wynikającej z Programu, jak i OWU Wykonawcy: ”.
Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do Załącznika nr 1 do SIWZ.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ-WZU zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego pod adresem:
http://bip.imgw.pl i staje się integralną częścią SIWZ.
Pytanie 47
Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli ustalenia okoliczności zdarzenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie 48
Klauzula ubezpieczenia szkód w aktach i dokumentach wnioskujemy o zmianę treści na poniższą:

19

„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie
ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”
Oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020

a. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody polegające na
utracie, zaginięciu lub zniszczeniu dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z prowadzoną
przez niego działalnością objętą ubezpieczeniem.
b. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie faktyczne koszty odtworzenia dokumentów powierzonych
Ubezpieczonemu.
Inne szkody i straty będące następstwem utraty, zaginięcia lub zniszczenia dokumentów nie są objęte ochroną
ubezpieczeniową.
Odpowiedź
Zamawiający w zakresie Rozdziału II OC dot. szkód w aktach dokumentach stosuje poniższą klauzulę (str.27).
k) Klauzula ubezpieczenia szkód w aktach i dokumentach:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w przypadku istnienia takich wyłączeń w OWU, Wykonawca
obejmuje ochroną także szkody we wszelkiego rodzaju aktach i dokumentach, planach i projektach, itp., w tym
związane z ich zniszczeniem, zagubieniem, lub uszkodzeniem, w tym objęte są koszty robocizny poniesione na
takie odtworzenie z włączeniem badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników. Wykonawca pokrywa również
koszty związane z oczyszczeniem, osuszeniem, odgrzybieniem dokumentacji, itp. Za dokument uważa się również
elektroniczną wersją dokumentu umieszczona na nośniku magnetycznym lub optycznym itp. Limit
odpowiedzialności: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
Z uwagi na wskazany w klauzuli oczekiwany zakres pokrycia i relatywnie niski limit odpowiedzialności
Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ-WZU.
Pytanie 49
Klauzula interpretacji:
Wnioskujemy o wykreślenie zdania: Jednocześnie postanawia się, że jeżeli do danego roszczenia lub szkody ma
zastosowanie więcej niż jeden podlimit w ramach sumy gwarancyjnej, za kwotę podlimitu uznaje się najwyższy z
nich. Jeżeli do danego roszczenia lub szkody ma zastosowanie więcej niż jedna franszyza redukcyjna, za kwotę
franszyzy uznaje się niższą z nich.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na częściową modyfikację i zmienia treść klauzuli interpretacji mającej zastosowanie
do ubezpieczenia OC wskazanej w Rozdziale II pkt 2.4 ppkt m) Załącznika nr 1 do SIWZ – OPZ-WZU, która po
zmianie otrzymuje brzmienie:
„Klauzula interpretacji:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że wszystkie postanowienia i klauzule zawarte w niniejszym
Programie Ubezpieczeniowym, zmieniające treść ogólnych warunków ubezpieczenia (dalej OWU), będą miały
zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim zmieniają postanowienia tych OWU - na korzyść Zamawiającego (w
tym dotyczy to także limitów odpowiedzialności). Jednocześnie postanawia się, że wszystkie zapisy OWU w tym
całego niniejszego Programu, które będą budziły wątpliwości, będą nieprecyzyjne lub niejasne, na jakimkolwiek
etapie trwania umowy ubezpieczenia, to we wszystkich takich przypadkach, będą one interpretowane na korzyść
Zamawiającego. Jednocześnie postanawia się, że jeżeli do danego roszczenia lub szkody ma zastosowanie więcej
niż jedna franszyza redukcyjna, za kwotę franszyzy uznaje się niższą z nich.”.
Wprowadzona zmiana ma zastosowanie do Załącznika nr 1 do SIWZ.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ-WZU zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego pod adresem:
http://bip.imgw.pl i staje się integralną częścią SIWZ.
Pytanie 50
W nawiązaniu do dokumentacji przetargowej poniżej przedstawiamy nasze wnioski do Załącznik nr 2.3 Część nr
3 WZÓR:
Proszę o wyjaśnienie – zapisy są niespójne par 4 ust. 4 opis iloczynu nie jest do końca jasny:
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Wynagrodzenie Wykonawcy to Ostateczna składka ubezpieczeniowa (dalej: „Ostateczna Składka
Ubezpieczeniowa”)
opłacana
przez
Zamawiającego,
która
stanowi
iloczyn:
Stawek
Ubezpieczeniowych/Jednostkowych Składek Ubezpieczeniowych za jeden pojazd oraz sum ubezpieczenia
pojazdów/ ilości pojazdów w zakresie każdego z ryzyk objętych Umową, zgodnie z § 1 Umowy. Ostateczne Składki
Ubezpieczeniowe będą wskazywane każdorazowo w Dokumentach Ubezpieczenia odrębnie dla każdego okresu
obowiązywania Umowy zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej oraz pozostałymi postanowieniami Umowy i
OPZ-WZU.
Odpowiedź
Intencją Zamawiającego było wskazanie w ustępie 4 Wzoru umowy ogólnej zasady dotyczącej wyliczenia składki,
jaką Zamawiający faktycznie będzie opłacał zgodnie z wyliczeniem na dokumencie ubezpieczenia i co zależne
będzie od aktualnej ilości pojazdów i aktualnej wartości pojazdów podaną przed wystawieniem dokumentów
ubezpieczenia przez Zamawiającego. Faktyczną wartość składki do opłacenia nazwał Zamawiający Ostateczną
składką Ubezpieczeniową. Ustęp 4 w par. 4 został zmodyfikowany przez dodanie słowa aktualnych/aktualnej jn.
„Wynagrodzenie Wykonawcy to Ostateczna składka ubezpieczeniowa (dalej: „Ostateczna Składka
Ubezpieczeniowa”)
opłacana
przez
Zamawiającego,
która
stanowi
iloczyn:
Stawek
Ubezpieczeniowych/Jednostkowych Składek Ubezpieczeniowych za jeden pojazd oraz aktualnych sum
ubezpieczenia pojazdów/ aktualnej ilości pojazdów w zakresie każdego z ryzyk objętych Umową, zgodnie z § 1
Umowy. Ostateczne Składki Ubezpieczeniowe będą wskazywane każdorazowo w Dokumentach Ubezpieczenia
odrębnie dla każdego okresu obowiązywania Umowy zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej oraz pozostałymi
postanowieniami Umowy i OPZ-WZU.”.
Zmieniony Załącznik nr 3.3 do SIWZ – wzór umowy został zamieszczony na stronie Zamawiającego pod adresem:
http://bip.imgw.pl i staje się integralną częścią SIWZ.
Jednocześnie zmianie ulega załącznik nr 3.2 do SIWZ – Formularz cenowy, w komórkach (E18:E22), gdzie była
zastosowana błędna formuła. Załącznik nr 3.2 do SIWZ został zamieszczony na stronie Zamawiającego pod
adresem: http://bip.imgw.pl i staje się integralną częścią SIWZ.
Dodatkowo Zmawiający wyjaśnia użyte sformułowania. Stawki ubezpieczeniowe oraz jednostkowe składki za
jeden pojazd zostają przez wykonawcę wskazane w formularzu cenowym zgodnie z ofertą i są to wartości stałe
przez cały okres realizacji umowy, tj. stawka odnosi się do AC oraz składka jednostkowa (uśredniona) za jeden
pojazd do OC NNW ASS zgodnie z formularzem cenowym. W trakcie obowiązywania umowy aktualizacji podlegaj
sumy ubezpieczenia pojazdów (do AC) oraz ilość pojazdów (ogólne zastosowanie). Iloczyn odnosi się do ogólnej
zasady wyliczenia składki ostatecznej do zapłaty wynikającej właśnie z ww. wartość stawki/składki odpowiednio
za dane ryzyko x sumy ubezpieczenia/ilość pojazdów.
Pytanie 51
Prosimy o wykreślenie zapisu par. 5 ust 10:
„10. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez organy skarbowe z jakimikolwiek wezwaniami do
wypełnienia obowiązków podatkowych wynikających z działania lub zaniechania Wykonawcy lub
podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia ewentualnych zobowiązań
Zamawiającego wobec organów skarbowych z tego tytułu.”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie par. 5 ust. 10 z Załącznika 3.3 do SIWZ - wzór umowy- część nr 3
zamówienia, ponieważ sprzedaż usług objętych przedmiotem umowy jest aktualnie zwolniona z podatku VAT,
jednak w przypadku zmiany przepisów prawnych przez ustawodawcę i opodatkowania tego rodzaju usług zapis
umowy będzie miał zastosowanie.
Pytanie 52
Prosimy o wykreślenie zapisu par. 5 ust 11 pkt 4):
Wykonawca wyrazi zgodę na nieopłacenie przez Zamawiającego drugiej raty składki i tym samym zawężenie
okresu ochrony ubezpieczeniowej do daty końca obowiązywania Umowy, tj. do dnia 31 grudnia danego roku
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kalendarzowego, pod warunkiem zwrotu Wykonawcy przez Zamawiającego oryginałów (lub duplikatów, jeżeli
były wystawione) polis OC, w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu terminu płatności drugiej raty składki.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Pytanie 53
Prosimy o wykreślenie zapisu par.6 ust 9:
Wykonawca bezzwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
wypadku, przekaże zaliczkę w wysokości 50% szacunkowej wysokości szkody, co ma zastosowanie do
ubezpieczeń określonych w § 1 ust 1 pkt 2, 3, 4. Toczące się postępowanie wyjaśniające, dochodzeniowe lub
wdrożone postępowanie karne nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty zaliczki lub wypłaty odszkodowania w wysokości
szacunkowej.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Pytanie 54
Prosimy o wykreślenie zapisu par. 7 lub modyfikację ponieważ Odstąpienie od umowy nie może mieć wpływu
na zawarte umowy ubezpieczenia OC.
Odpowiedź
Zamawiający wnioskuje, że Wykonawcy chodzi o zapis o wypowiedzeniu, ujęty w par. 7 ust. 5 wzoru umowy, a
nie o zapis o odstąpieniu od umowy. Zamawiający, wziąwszy pod uwagę potencjalne wątpliwości interpretacyjne
par. 7 ust. 5 wzoru umowy, przychyla się do prośby Wykonawcy i wykreśla par. 7 ust. 5 z Załącznika 3.3 do SIWZ
-wzór umowy - część nr 3 zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż w przypadku odstąpienia od
umowy:
-odstąpienie dotyczy umowy generalnej,
- w sprawach nieuregulowanych umową generalną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa,
- „Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie wykonanych Usług”
– a więc dotychczas zawarte umowy ubezpieczenia OC nie tracą mocy, a Wykonawca ma roszczenie o
wynagrodzenie za te umowy.
Pytanie 55
Prosimy o wykreślenie zapisu par. 16 ust 4. Odstąpienie nie może dotyczyć umów ubezpieczenia posiadaczy
pojazdów mechanicznych, kwestię odstąpienia reguluje art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…)
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
W związku z udzielonymi odpowiedziami na otrzymane wnioski oraz dokonanymi zmianami treści SIWZ,
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, informuje, iż przedłuża termin składania ofert do
dnia 03.12.2020 r. do godz. 10:00 i tym samym dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (dalej SIWZ):

Strona tytułowa:
Dotychczasowa treść zostaje zastąpiona następującą:
„Termin składania ofert: 03.12.2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:03.12.2020 r. o godz. 11:00”
W Rozdziale XI SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:
-

ust. 1 otrzymuje brzmienie: ”Termin składania ofert upływa w dniu: 03.12.2020 r. do godz.10:00”.
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-

ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 03.12.2020 r. do godz.11:00”.

W związku z powyższą zmianą, Zamawiający dokonuje także zmiany ogłoszenia o zamówieniu w sekcji IV
punkt 2.2 i 2.7 w zakresie, o którym mowa powyżej.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym
samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie w/w zadania odpowiednio w danej części zamówienia.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

podpisano elektronicznie
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
mgr inż. Paweł Derek

Załączniki:
Załącznik nr 1.3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 1 zamówienia po zmianie;
Załącznik nr 2.3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 zamówienia po zmianie;
Załącznik nr 3.3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 3 zamówienia po zmianie;
Załącznik nr 4.3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 4 zamówienia po zmianie;
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia- Wymagany zakres ubezpieczenia dla części nr 1
zamówienia po zmianie;
Załącznik nr 1.A.12 – Wykaz szkodowości dla części nr 1 za okres 3 ostatnich lat po zmianie;
Załącznik 2.2 do SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 2 zamówienia po zmianie;
Załącznik nr 3.B do OPZ-WZU dla części nr 3 zamówienia - Raport szkody za okres 3 lat po zmianie;
Załącznik 3.2 do SIWZ - Formularz cenowy dla części nr 3 zamówienia po zmianie.
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