Dział Zamówień Publicznych

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/001/2019 - 68
Data: 06.02.2019 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 221 000 EURO pn.:
Usługa ubezpieczenia mienia, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń KL, NNW i bagażu na potrzeby Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) - informuje, że w dn. 30.01.2019 r. – 01.02.2019 r. wpłynęły
zapytania od Wykonawców dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań
i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania:

ZAPYTANIE 1:
Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe? Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
ODPOWIEDŹ 1:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich lat:
1) Zagrożenie powodziowe wystąpiło u Zamawiającego w przypadku Domu Pracy Twórczej „Rejchertówka” w Kazimierzu
Dolnym ul. Puławska 94. Począwszy od roku 1997 bezpośrednie zagrożenie wodą powodziową nie wystąpiło jednakże
okresowo np. w roku 2010 wraz ze wzrostem wody w Wiśle wzrastał poziom wód gruntowych, które zalewały piwnice
budynku Domu Pracy Twórczej. Woda ta była w miarę możliwości wypompowywana pompą na zewnątrz budynku nie
powodując większych strat.”
2) Szkody polegające na podtopieniu, osunięciu lub zapadaniu się ziemi nie wystąpiły.
3) Wystąpiło kilka szkód polegających na zalaniu, spowodowanych przez deszcz nawalny jednakże nie skutkowały one
wypłatą znaczących kwot odszkodowań.

ZAPYTANIE 3:
W mieniu od wszystkich dla ryzyk wskutek działania człowieka tj. niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, zaniedbania,
błędna obsługa, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania, graffiti)
wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności.
ODPOWIEDŹ 3:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że podstawowe ubezpieczenie majątkowe tj. ubezpieczenie
od ognia i innych zdarzeń losowych (§ 3 pkt I Załącznika nr 1 do SIWZ – Zadanie 1) zostało określone na zasadzie ryzyk
nazwanych, w którym ryzyka: „niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, zaniedbania i błędna obsługa” jako bezpośrednia
przyczyna szkody nie występują. Natomiast ryzyko zniszczenia przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego
i świadomego działania, graffiti) zostało doprecyzowane na podstawie obligatoryjnej Klauzuli od dewastacji/wandalizmu §2
ust. 19 Załącznika nr 1 do SIWZ – Zadanie 1 poprzez ustanowienie limitu odpowiedzialności cyt.: „……. Limit odpowiedzialności
100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem 10.000,00 zł dla szkód powstałych wskutek
pomalowania (w tym graffiti). (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem i
rabunku)”. Fakultatywne rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy w odniesieniu do ww. podstawowego ubezpieczenia
majątkowego Zamawiającego z „ryzyk nazwanych” na tzw. „wszystkie ryzyka” ustanowione na bazie fakultatywnej Klauzuli
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych obowiązywałoby wyłącznie w przypadku
dodatkowego włączenia ww. Klauzuli do oferty przez Wykonawcę. Nadmienić należy, że w przypadku ww. włączenia ww.
„Klauzuli rozszerzenia zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych” do oferty przez Wykonawcę ww. limit
ustanowiony na bazie Klauzuli od dewastacji/wandalizmu miałby również zastosowanie. Zamawiający nie widzi zatem
potrzeby wprowadzania sugerowanego przez Wykonawcę dodatkowego limitu na ww. ryzyka.
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ZAPYTANIE 2:
Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów ?
ODPOWIEDŹ 2:
Zamawiający posiada obecnie jeden budynek wpisany do rejestru zabytków tj. Budynek Główny Al. Racławickie 14 w Lublinie.
Uwzględniając charakter budynku oraz jego bardzo dobry stan techniczny Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie
szczególnych (odmiennych niż w przypadku pozostałych budynków) limitów odpowiedzialności Wykonawcy do ubezpieczenia
ww. budynku.
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ZAPYTANIE 4:
W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci wnioskujemy o wprowadzenie
podlimitu odpowiedzialności ?
ODPOWIEDŹ 4:
Uwzględniając odpowiedź Ad 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.
ZAPYTANIE 5:
Prosimy o podanie informacji o istniejących, bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach ?
ODPOWIEDŹ 5:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, ze względu na dość długi (trzyletni) okres obowiązywania
Umowy nie może precyzyjnie określić cyt.: „planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach w okresie obejmowanym
zamówieniem”. Standardowo Zamawiający wykonuje tego typu prace wynikające z prowadzonej działalności właściwej dla
tak dużych jednostek jaką jest KUL. Ponadto celem przybliżenia ryzyka Zamawiający informuje, że obecnie nie planuje
oddania do użytku w okresie obowiązywania Umowy dużych inwestycji o rozmiarach np. inwestycji ICBN lub CTW. Jednakże
mając na uwadze szybkie tempo zmian i obecną sytuację gospodarczo – rynkową nie można z góry wykluczyć tego typu
inwestycji w najbliższej przyszłości. Element ten powinien również być brany ewentualnie pod uwagę.
ZAPYTANIE 6:
Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela ?
ODPOWIEDŹ 6:
Zamawiający potwierdza, iż dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie
OWU Wykonawcy.
ZAPYTANIE 7:
W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się
ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających
się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie
oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.
ODPOWIEDŹ 7:
Zamawiający niniejszym potwierdza, że nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej na szkody wynikłe wskutek zapadania
i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka. W nawiązaniu do odpowiedzi Ad 6, o ile wyłączenia powyższe tj.:
„wyłączenie szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo
geologiczne i górnicze oraz wyłączenie szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności
człowieka funkcjonują w OWU Wykonawcy, które miałyby zastosowanie przy realizacji Umowy będą one obowiązujące.

ZAPYTANIE 9:
W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie,
nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę.
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ZAPYTANIE 8:
Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji.
O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia
wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych
tj.:
-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany
-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie
kontrolowane
-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.
Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu
doprowadzającego wodę.
ODPOWIEDŹ 8:
Uwzględniając Odpowiedź Ad 20 oraz ewentualne znaczące trudności techniczne związane z realizacją wymogów wskazanych
w ww. zapytaniu, a także znikomą szkodowość w ostatnich 5 latach w ryzyku dewastacji (pomimo występowania obiektów
nieużytkowanych) Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.
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ODPOWIEDŹ 9:
Uwzględniając odpowiedź Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.
ZAPYTANIE 10:
Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa? Prosimy
o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach.
ODPOWIEDŹ 10:
Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne Zamawiającego podlegają
regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu wykonywanym przez uprawnione
podmioty. Ewentualne zastrzeżenia w protokołach warunkujące ich użytkowanie realizowane są w miarę możliwości na
bieżąco.
ZAPYTANIE 11:
Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciw przepięciowe, instalację odgromową?
Jeżeli niektóre nie posiadają ?
ODPOWIEDŹ 11:
Zamawiający informuje, że budynki posiadają niezbędne, wynikające z obowiązujących przepisów instalacje, w tym
przepięciowe i odgromowe. Ponadto obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne Zamawiającego
podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu wykonywanym przez
uprawnione podmioty. Ewentualne zastrzeżenia w protokołach warunkujące ich użytkowanie realizowane są w miarę
możliwości na bieżąco.
ZAPYTANIE 12:
Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych ?. Kiedy były
zakładane, czy są na gwarancji, czy są to instalacje solarne czy fotowoltaiczne. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do
ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków
indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę.
ODPOWIEDŹ 12:
Zamawiający nie posiada instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

ZAPYTANIE 14:
W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki ,
wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych.
Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia,
pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia
budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie
technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym ( flexa).
ODPOWIEDŹ 14:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na poruszane w ww. zapytaniu kwestie w Odpowiedzi Ad 19. Ponadto ze względu na dość
szerokie pojęcie podanych w zapytaniu definicji pojęć cyt.: „budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym” Zamawiający
nie może precyzyjnie odnieść się do poruszanych przez Wykonawcę w ww. zapytaniu kwestii. Jednakże celem przybliżenia
Wykonawcy ryzyka ubezpieczeniowego ogólnie można stwierdzić, że Zamawiający nie posiada obecnie tego typu budynków
(oprócz budynków wyłączonych z eksploatacji wskazanych w Odpowiedzi Ad 19) ani zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów
budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. Ponadto Zamawiający informuje, że podane wyżej informacje nie mogą służyć
Wykonawcy do odmowy lub ograniczania w jakikolwiek sposób późniejszej ewentualnej wypłaty odszkodowania.
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ZAPYTANIE 13:
Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. Prosimy o podanie wykazu
budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum
ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego typu budynków.
ODPOWIEDŹ 13:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na poruszane w ww. zapytaniu kwestie w Odpowiedzi Ad 19.
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ZAPYTANIE 15:
W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają
roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną
i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość.
ODPOWIEDŹ 15:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na poruszane w zapytaniu kwestie w Odpowiedzi Ad 10 i Ad 19.
ZAPYTANIE 16:
W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowalnych zgłoszonych do ubezpieczenia są
przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych
i przystosowanych do tego celu.
ODPOWIEDŹ 16:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że nie składuje ani nie magazynuje w większych ilościach
(składowanie środków obrotowych w ilościach hurtowych) typowych materiałów niebezpiecznych pożarowo (łatwopalnych).
Jednakże ze względu na prowadzoną działalność naukowo – badawczą mogą występować na terenie Zamawiającego
substancje, które ze względu na swój charakter lub w pewnych sytuacjach można uznać za niebezpieczne pożarowo
(łatwopalne). W związku z powyższym celem przybliżenia ryzyka ubezpieczeniowego Zamawiający informuje, że wszelkie ww.
prace badawcze, doświadczenia itp. przeprowadzane są z zachowywaniem niezbędnych środków ostrożności
i obowiązujących przepisów w tym zakresie (BHP, p.poż., i inne). Ponadto zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy
specjalistów cenionych nie tylko w kraju ale i poza granicami RP. Wyposażenie laboratoriów jest systematycznie
unowocześniane a standardy pracy i nauki osiągają najwyższe pułapy w kraju. Ze względu na dość szerokie spektrum
zagadnienia poruszanego w zapytaniu Wykonawcy informacje powyższe nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do
ewentualnego późniejszego ograniczania lub odmowy wypłaty odszkodowania.

ZAPYTANIE 18:
W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu:
Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami
producenta i przepisami prawa
ODPOWIEDŹ 18:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednakże celem doprecyzowania ryzyka informuje, że zabezpieczenia
przeciwopożarowe spełniają obowiązujące przepisy w tym względzie a budynki mają aktualną instrukcję bezpieczeństwa
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ZAPYTANIE 17:
W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód
-wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie
pozwolenia na budowę.
- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach.
-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
ODPOWIEDŹ 17:
Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy jednocześnie zmianie ulega §3 ust. 15 „Klauzule dodatkowe
(fakultatywne)" Załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Zadanie 1: Ubezpieczenia majątkowe, oraz §7 ust. 15
„Klauzule dodatkowe (fakultatywne)” Załącznika nr 4 do SIWZ Wzór Umowy dla Zadania 1: Umowa Generalna Ubezpieczenia
Mienia, które otrzymują brzmienie:
„Klauzula katastrofy budowlanej – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia ustala się, że Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe
wskutek katastrofy budowlanej, za którą uważa się szkody wynikłe z niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu
budowlanego lub jego części w rozumieniu Prawa budowlanego. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż
1.000,-PLN. Limit odpowiedzialności: 1.000.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
a) wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania
pozwolenia na budowę,
b) powstałych wskutek braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach,
c) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
(Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych)”.
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pożarowego wraz z procedurami prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych. Natomiast zabezpieczenia antykradzieżowe
nie zawsze spełniają szczegółowe wymogi zawierane w OWU Zakładów Ubezpieczeń. Jednakże są one systematycznie
ulepszane co spowodowało m.in. znikomą wręcz szkodowość w ostatnich latach zwłaszcza w ubezpieczeniu od kradzieży
z włamaniem i rabunku.
ZAPYTANIE 19:
Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia,
konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość
budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane?
Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jakie jest otoczenie
budynków niezużytkowanych ?
ODPOWIEDŹ 19:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że posiada obecnie następujące budynki nieużytkowane
(sumy ubezpieczenia zgodnie z Wykazem budynków – Załącznik nr 8 do SIWZ):
1) „Budynki murowane” ul. Zbożowa 59 i 61 w Lublinie wyposażone w sygnalizację alarmową. Budynki przeznaczone do
sprzedaży. Suma ubezpieczenia
2) „Lokal spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu” ul. Popiełuszki 6 Stalowa Wola w technologii wielkiej płyty – brak
monitoringu i alarmu. Lokal przeznaczony do sprzedaży.
3) Budynek murowany wraz z garażem ul. Norwida 4 w Lublinie – brak monitoringu i alarmu. Budynek przeznaczony do
sprzedaży i z początkiem kwietnia tego roku zmieni właściciela.
4) Budynek mieszkalny, murowany ul. Konstantynów 7 w Lublinie – teren ogrodzony w sąsiedztwie innych budynków
Zamawiającego. (wyłączony z eksploatacji).
ZAPYTANIE 20:
Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich
wartość ?
ODPOWIEDŹ 20:
Oprócz obiektów nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji wskazanych w Odpowiedzi Ad 19 na chwilę obecną nie
wyznaczono obiektów przeznaczonych do wyłączenia z eksploatacji. Decyzje o wyłączeniu obiektów z eksploatacji np.
z powodu przeznaczenia do sprzedaży powodowane są czynnikami ekonomicznymi lub organizacyjnymi jednakże aktualnie
Zamawiający nie planuje wyłączenia obiektów z użytkowania poza obiektami czasowo wyłączanymi na czas remontów
i adaptacji.
ZAPYTANIE 21:
Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowanie do aktualnego
przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
ODPOWIEDŹ 21:
Zamawiający informuje, że dla obiektów wybudowanych w ciągu ostatnich lat posiada dokumenty pozwolenia a użytkowanie
stosownie do aktualnego przeznaczenia przekazywane wraz z protokołem odbioru przez Wykonawcę. W niektórych
przypadkach budynków starszych (zwłaszcza nabytych od podmiotów zewnętrznych) dokumentacja wymaga odtworzenia tj.
zwrócenia się o wydanie dokumentu do właściwych organów.
ZAPYTANIE 22:
Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych jeśli tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych ?
ODPOWIEDŹ 22:
Nie odnotowano szkód w budynkach nieużytkowanych.
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ZAPYTANIE 23:
Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność
ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.
ODPOWIEDŹ 23:
Zamawiający potwierdza powyższe.
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ZAPYTANIE 24:
Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach
podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące
tych wymaganych zabezpieczeń.
ODPOWIEDŹ 24:
Z oczywistych przyczyn technicznych Zamawiający nie może podać precyzyjnego wykazu wszystkich zabezpieczeń
antykradzieżowych w posiadanych budynkach. Celem doprecyzowania ryzyka można ogólnie stwierdzić, że zabezpieczenia
antykradzieżowe nie zawsze spełniają szczegółowe wymogi zawierane w OWU Zakładów Ubezpieczeń. Jednakże są one
systematycznie ulepszane co w rezultacie spowodowało m.in. znikomą wręcz szkodowość w ostatnich latach zwłaszcza
w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku.
ZAPYTANIE 25:
Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których
informacja ta nie została wskazana o następujące dane:
- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,
ODPOWIEDŹ 25:
Z przyczyn technicznych zwłaszcza wynikających z wydłużonej procedury związanej z ewentualnym dość szerokim
opracowaniem dodatkowych informacji wskazanych przez Wykonawcę w zapytaniu Zamawiający nie wyraża zgody na jego
wniosek. Jednakże celem doprecyzowania ryzyka należy dodać, że zdecydowana większość (prawie wszystkie) budynków
Zamawiającego jest w bardzo dobrym lub dobrym stanie technicznym. Obiekty w nieco gorszym stanie poddawane są
systematycznie bieżącym remontom lub przekazywane są do sprzedaży. Zabezpieczenia p.poż spełniają stosowne wymogi
w tym względzie natomiast zabezpieczenia przeciwkradzieżowe ulegają stale (w miarę możliwości) polepszeniom. Efektem
tych działań jest niewątpliwie bardzo niska szkodowość Zamawiającego w ostatnich latach zwłaszcza w ubezpieczeniu od
ognia i innych zdarzeń losowych i ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku.
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ZAPYTANIE 26:
Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa
mienia pomniejszona o zużycie techniczne.
ODPOWIEDŹ 26:
Zamawiający przewiduje objęcie ochroną ubezpieczeniową kilku budynków starszych niż 50 lat. W zdecydowanej większości
są to budynki po remoncie lub kapitalnym remoncie w bardzo dobrym lub dobrym stanie technicznym np.:
1) Gmach Główny Al. Racławickie 14 w Lublinie: rok budowy 1629 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo
dobry.
2) Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 w Lublinie: rok budowy 1910 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo
dobry.
3) Budynek Akademika ul. Niecała 8 w Lublinie: rok budowy 1901 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
4) Budynek mieszkalny ul. Niecała 8 w Lublinie: rok budowy 1920 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
5) Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27 w Lublinie: rok budowy 1949 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo
dobry.
6) Budynek mieszkalny ul. Chopina 29 w Lublinie: rok budowy 1945 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo
dobry.
7) Budynek Konwikt ul Radziszewskiego 7 w Lublinie: rok budowy 1956 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo
dobry.
8) Dom Pracy Twórczej „Rejchertówka” ul. Puławska 94 w Kazimierzu Dolnym: rok budowy 1920 – po kapitalnym
remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
9) Dom Akademicki ul Konstantynów 1A w Lublinie: rok budowy 1930 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo
dobry.
Uwzględniając powyższe Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie ubezpieczenia do wartości rzeczywistej.
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ZAPYTANIE 27:
Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był
przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna,
instalacja centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa,
konstrukcja dachu, pokrycie dachu).
ODPOWIEDŹ 27:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że w zdecydowanej większości budynków starszych niż 50
lat przeprowadził remonty kapitalne uwzględniające kompleksową wymianę niezbędnych instalacji lub remonty częściowe tj.
m.in.:
1) Gmach Główny Al. Racławickie 14 w Lublinie: rok budowy 1629 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo
dobry.
2) Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 w Lublinie: rok budowy 1910 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo
dobry.
3) Budynek Akademika ul. Niecała 8 w Lublinie: rok budowy 1901 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
4) Budynek mieszkalny ul. Niecała 8 w Lublinie: rok budowy 1920 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
5) Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27 w Lublinie: rok budowy 1949 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo
dobry.
6) Budynek mieszkalny ul. Chopina 29 w Lublinie: rok budowy 1945 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo
dobry.
7) Budynek Konwikt ul Radziszewskiego 7 w Lublinie: rok budowy 1956 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo
dobry.
8) Dom Pracy Twórczej „Rejchertówka” ul. Puławska 94 w Kazimierzu Dolnym: rok budowy 1920 – po kapitalnym
remoncie, stan techniczny bardzo dobry.
9) Dom Akademicki ul Konstantynów 1A w Lublinie: rok budowy 1930 – po kapitalnym remoncie, stan techniczny bardzo
dobry.
ZAPYTANIE 28:
Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich
wartość.
ODPOWIEDŹ 28:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, ze względu na dość długi (trzyletni) okres obowiązywania
Umowy nie może precyzyjnie określić cyt.: „wykazu planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat i zakresu w jakim
przeprowadzane będą prace oraz ich wartości”. Standardowo Zamawiający wykonuje tego typu prace wynikające
z prowadzonej działalności właściwej dla tak dużych jednostek jaką jest KUL. Ponadto celem przybliżenia ryzyka Zamawiający
informuje, że obecnie nie planuje przeprowadzania w najbliższych 2 latach remontów kapitalnych budynków ani oddania do
użytku w okresie obowiązywania Umowy dużych inwestycji o rozmiarach np. takich jak niedawno oddane do użytku
inwestycje ICBN lub CTW. Jednakże mając na uwadze szybkie tempo zmian i obecną sytuację gospodarczo – rynkową nie
można z góry wykluczyć tego typu inwestycji w najbliższej przyszłości. Element ten powinien również być brany ewentualnie
pod uwagę. Niezbędne remonty o mniejszych rozmiarach będą prowadzone w okresie obowiązywania Umowy w miarę
potrzeby na bieżąco.

ZAPYTANIE 30:
Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli tak
co zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do poprzedniego SIWZ.
ODPOWIEDŹ 30:
Z przyczyn technicznych związanych z ewentualnym porównaniem zakresowym ubezpieczeń aktualnie obowiązujących
z ubezpieczeniami objętymi niniejszym postępowaniem Zamawiający nie może precyzyjnie wskazać wszystkich różnic
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ZAPYTANIE 29:
Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej
lokalizacji, prosimy o podanie wartości PML w mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych.
ODPOWIEDŹ 29:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że lokalizacją o najwyższej wartości i jednocześnie PML dla
ryzyk ogniowych jest lokalizacja przy Alejach Racławickich 14 w Lublinie w wysokości ok. 140.000.000,-PLN tj.: budynek
Collegium Jana Pawła II + Łącznik + Budynek Główny wraz z wyposażeniem.

Dział Zamówień Publicznych

pomiędzy nimi. Jednakże celem przybliżenia ryzyka ogólnie można stwierdzić, że struktura ubezpieczeń Zamawiającego
obowiązująca w ostatnich 3 latach w odniesieniu do przedstawionej w SIWZ do niniejszego postepowania przetargowego nie
uległa zmianie. Zakres ww. ubezpieczeń również nie uległ zasadniczej korekcie z wyjątkiem Klauzul fakultatywnych
wymienionych w § 3 Załącznika nr 1 do SIWZ – Zadanie 1, których włączenie do oferty przez Wykonawcę skutkować będzie
przyznaniem dodatkowych punktów. Szczegółowe różnice programowe Wykonawca jako specjalista w tym zakresie powinien
doprecyzować osobiście.
ZAPYTANIE 31:
Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic
w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.
ODPOWIEDŹ 31:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na niniejsze zapytanie w odpowiedzi Ad 30.
ZAPYTANIE 32:
Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat ?
ODPOWIEDŹ 32:
Z przyczyn technicznych związanych z ewentualnym porównaniem zakresowym ubezpieczeń aktualnie obowiązujących
z ubezpieczeniami objętymi niniejszym postępowaniem Zamawiający nie może precyzyjnie wskazać wszystkich różnic
pomiędzy nimi. Jednakże celem przybliżenia ryzyka ogólnie można stwierdzić, że franszyzy jak i udziały własne obowiązujące
w ostatnich 3 latach w odniesieniu do przedstawionych w SIWZ do niniejszego postepowania przetargowego nie uległy
zasadniczej zmianie.
ZAPYTANIE 33:
Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych
odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ 33:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na poruszane w ww. zapytaniu kwestie w Odpowiedzi Ad 1. Dodatkowo celem
doprecyzowania ryzyka można ogólnie stwierdzić, że nie wystąpiły wypłaty odszkodowań ani większe szkody w mieniu
znajdującym się na terenach dotkniętych podtopieniem.

ZAPYTANIE 35:
Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu
wód gruntowych.
ODPOWIEDŹ 35:
Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie zmianie ulega §3 ust. 5 „Klauzule dodatkowe
(fakultatywne)" Załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Zadanie 1: Ubezpieczenia majątkowe, oraz §7 ust. 5
„Klauzule dodatkowe (fakultatywne)” Załącznika nr 4 do SIWZ Wzór Umowy dla Zadania 1: Umowa Generalna Ubezpieczenia
Mienia które otrzymują brzmienie:
„Klauzula zalania wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy ustalają,
że w przypadku zakresem ubezpieczenia objęte zostają szkody wynikłe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych
pod warunkiem że przesiąkanie wód gruntowych jest bezpośrednim następstwem powodzi lub deszczu nawalnego. Limit na
jedno i wszystkie zdarzenia: 200.000,-PLN w rocznym okresie ubezpieczenia. Fakt wystąpienia powodzi lub deszczu nawalnego
ustala się w oparciu o informacje uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku braku
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ZAPYTANIE 34:
Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych
poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia
ODPOWIEDŹ 34:
W ostatnich latach ryzyko wystąpienia podtopienia wskutek podniesienia się wód gruntowych występowało w Domu Pracy
Twórczej „Rajchertówka” w Kazimierzu Dolnym. Ryzyko powyższe nie podlegało ubezpieczeniu. Począwszy od roku 1997
bezpośrednie zagrożenie wodą powodziową nie wystąpiło jednakże okresowo np. w roku 2010 wraz ze wzrostem wody
w Wiśle wzrastał poziom wód gruntowych, które zalewały piwnice budynku Domu Pracy Twórczej. Woda ta była w miarę
możliwości wypompowywana pompą na zewnątrz budynku nie powodując większych strat. W ostatnich latach ryzyko
powyższe nie występowało.
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możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu
ubezpieczenia, świadczące o wystąpieniu powodzi lub deszczu nawalnego. (Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych
zdarzeń losowych)”.
ZAPYTANIE 36:
Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN
ODPOWIEDŹ 36:
W przypadku rozszerzenia odpowiedzialności Wykonawcy o ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej na bazie Klauzuli
katastrofy budowlanej § 3 ust. 15 Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 – Ubezpieczenia
majątkowe) uwzględniona została cyt.: „Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,-PLN”. Zamawiający nie
widzi zatem potrzeby dokonywania korekty ww. franszyzy redukcyjnej.
ZAPYTANIE 37:
Prosimy o podanie budynków o konstrukcji ścian drewnianej?
ODPOWIEDŹ 37:
Zamawiający nie posiada obecnie budynków o konstrukcji ścian drewnianej. Uwzględniając jednak dość długi, trzyletni okres
obowiązywania Umowy nie można wykluczyć sytuacji wejścia w posiadanie przez Zamawiającego budynku o ww. konstrukcji
ścian. Stwierdzenie powyższe nie może zatem stanowić podstaw do ewentualnej odmowy lub ograniczania wypłaty
odszkodowania.
ZAPYTANIE 38:
Prosimy o podanie szkodowości za 3 ostatnie lata w mieniu od wszystkich ryzyk oraz w sprzęcie elektronicznym w podziale na
poszczególne lata na dzień 31.01.2019
ODPOWIEDŹ 38:
Dane dotyczące szkodowości Zamawiającego na przestrzeni ostatnich 5 lat (w podziale na lata i rodzaje ryzyk) i zostały
zamieszczone w Załączniku nr 7 do SIWZ – Szkodowość KUL 2014 – 2018.
ZAPYTANIE 39:
W mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o wprowadzenie definicji wiatru „wiatr o prędkości nie mniejszej niż
17,5 m/s potwierdzony przez IMiGW” lub podanie swojej definicji wiatru.
ODPOWIEDŹ 39:
Zamawiający akceptuje warunki ograniczające huragan (wiatr objęty ochroną ubezpieczeniową) do prędkości nie mniejszej
niż 17,5 m/s. Nie akceptuje jednak zastrzeżenia o wyłącznej możliwości potwierdzania wystąpienia ww. huraganu na terenie
objętym szkodą przez IMiGW bowiem może zaistnieć konieczność (w przypadku braku możliwości potwierdzenia ww. ze
strony IMiGW) oparcia ww. potwierdzenia na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu zdarzenia.
Zamawiający nie akceptuje zatem dosłownej definicji „wiatru” (huraganu) wskazanej przez Wykonawcę w zapytaniu.
Reasumując jeżeli definicja „huraganu” (działanie wiatru objętego ochroną ubezpieczeniową) Wykonawcy wskazana w OWU
mających zastosowanie przy realizacji Umowy spełniała będzie ww. warunki będzie ona obowiązująca.

ZAPYTANIE 41:
W ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla imprez masowych obowiązkowych prosimy o określenie sumy
ubezpieczenia oraz określenie ilości imprez tego typu w ciągu roku, oraz określenie jakiego rodzaju jest to impreza
ODPOWIEDŹ 41:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że Zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności § 4 pkt. V ust. 2 pkt. 5 Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 –
Ubezpieczenia majątkowe) nie dotyczy ubezpieczenia obowiązkowego OC organizatora imprez masowych cyt.:
„organizowanie imprez masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.
U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.), (nie dotyczy imprez masowych odpłatnych, wobec których stosowane jest obowiązkowe
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych Rozporządzenia Ministra Finansów 11 marca 2010
roku (Dz. U. z 2010r. Nr 54, poz. 323)”.
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ZAPYTANIE 40:
W mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności na ryzyko wilgoci.
ODPOWIEDŹ 40:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Dział Zamówień Publicznych

ZAPYTANIE 42:
W ubezpieczeniu KL, NNW, bagaż w nnw wnioskujemy o wykreślenie zapisów art. 4 pkt 3 „ Niezależnie od świadczeń objętych
umową ubezpieczenia, Wykonawca zwraca ubezpieczonemu niezbędne udokumentowane wydatki poniesione na przejazdy
w RP do lekarzy wskazanych przez Wykonawcę, przy czym koszty dojazdu innym środkiem transportu niż komunikacja
publiczna refundowane są po zaakceptowaniu przez Wykonawcę zasadności wyboru środka transportu” zapis nie dotyczy
tego produktu.
ODPOWIEDŹ 42:
Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie zmianie ulega §3 „Rodzaje i wysokość świadczeń”
Załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Zadanie 2: Ubezpieczenia KL, NNW i Bagażu oraz §10 ust. 2 „Rodzaje
i wysokość świadczeń – ubezpieczenie NNW” Załącznika nr 4 do SIWZ Wzór Umowy dla Zadania 2: Umowa Generalna
Ubezpieczenia KL, NNW i Bagażu które otrzymują brzmienie:
1. Świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego
wypadku objętego umową ubezpieczenia.
2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego umową
ubezpieczenia, przy czym jeżeli ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu Wykonawca wypłaca
świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, a w razie częściowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia,
w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku.
3. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Wykonawca wypłaca pod warunkiem, że trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć nastąpiły w ciągu 12 miesięcy licząc
od daty wypadku objętego odpowiedzialnością”.
ZAPYTANIE 43:
Dot.: ubezpieczenia wszystkich ryzyk:
Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy.
W przypadku braku zgody prosimy o akceptację zastosowania, wprowadzenia Klauzuli w brzmieniu:
Klauzula wypowiedzenia umowy
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we
wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych
powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:
1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych
odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za
pierwsze 8 miesięcy ochrony, przekroczy 30%;
2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych
w Umowie Ubezpieczenia,
3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych,
4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk
ubezpieczeniowych.
ODPOWIEDŹ 43:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

ZAPYTANIE 45:
Prosimy o informację, 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:
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ZAPYTANIE 44:
Dot.: ubezpieczenia mieni od ognia i innych zdarzeń losowych:
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla szkód będących następstwem obfitych opadów śniegu, gradu, powodujących
uszkodzenie konstrukcji budynku, w szczególności od ciężaru śniegu I gradu oraz szkody wskutek topnienia śniegu
w wysokości np. 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
ODPOWIEDŹ 44:
Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zapis.

Dział Zamówień Publicznych

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.)?
ODPOWIEDŹ 45:
Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie utraty zysku nie występuje) jest zabezpieczone w sposób przewidziany
obowiązującymi przepisami aktów prawnych wymienionych przez Wykonawcę w ww. zapytaniu.
ZAPYTANIE 46:
Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności
zapisane w:
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) ?
ODPOWIEDŹ 46:
Zamawiający informuje, że stanowiska pracy Zamawiającego spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
w środowisku pracy, w szczególności zapisane w 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)"
ZAPYTANIE 47:
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?
ODPOWIEDŹ 47:
Zamawiający informuje, że obiekty budowlane Zamawiającego są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1202) – Tekst jednolity ustawa Prawo Budowlane.

ZAPYTANIE 49:
Czy Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków zbudowanych z płyty warstwowej wypełnionych palnym
wypełnieniem (pianka poliuretanowa, styropian)?
ODPOWIEDŹ 49:
Zamawiający informuje, że nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia budynków zbudowanych z płyty warstwowej
wypełnionej palnym wypełnieniem.

Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl

Strona11

ZAPYTANIE 48:
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.
ODPOWIEDŹ 48:
Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne Zamawiającego podlegają
regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu wykonywanym przez uprawnione
podmioty. Ewentualne zastrzeżenia w protokołach warunkujące ich użytkowanie realizowane są w miarę możliwości na
bieżąco.

Dział Zamówień Publicznych

ZAPYTANIE 50:
Prosimy o potwierdzenie, że od roku 1997 w żadnej lokalizacji Ubezpieczającego nie wystąpiły szkody powodziowe.
ODPOWIEDŹ 50:
Zamawiający informuje, że zagrożenie powodziowe występuje u Zamawiającego w przypadku Domu Pracy Twórczej
w Kazimierzu Dolnym ul. Puławska 94. Począwszy od roku 1997 bezpośrednie zagrożenie wodą powodziową nie wystąpiło,
jednakże okresowo np. w roku 2010 wraz ze wzrostem wody w Wiśle wzrastał poziom wód gruntowych, które zalewały
piwnice budynku Domu Pracy Twórczej. Woda ta była w miarę możliwości wypompowywana pompą na zewnątrz budynku.

ZAPYTANIE 52:
Prosimy o zmianę treści „klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc” na poniższą:
KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI (klauzula miejsca ubezpieczenia).
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych
warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na
terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot
ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji
wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu
przyjęcia ich do użytku.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na
wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i
testów).
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ZAPYTANIE 51:
Prosimy o zmianę treści „klauzuli automatycznego pokrycia” na poniższą:
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA
(Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji,
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od
chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych
inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się
wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych
przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub
protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu,
rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po
zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia
ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia.
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit,
mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach:
Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni
po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym
okresie rocznym i 50% wysokości stawki rocznej.
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia,
rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.
ODPOWIEDŹ 51:
Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zapis.

Dział Zamówień Publicznych

3)

Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń
przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.
4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1.000.000,00 PLN.
5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać
ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może
rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.
7) Z zakresu ochrony wyłącza się lokalizacje umiejscowione na terenach zalewowych.
ODPOWIEDŹ 52:
Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zapis.
ZAPYTANIE 53:
Prosimy o zmianę „klauzuli przepięć” na poniższą treść:
KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :
1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno
wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne
napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia
zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów
awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje
impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia
zewnętrzne.
5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 300.000,00 PLN.
ODPOWIEDŹ 53:
Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zapis.
ZAPYTANIE 54:
Prosimy o zmianę „klauzuli rozbudowy i przebudowy” na poniższa treść:
KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku
z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:
a) prac ziemnych
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem,
że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna : 200,00 PLN
ODPOWIEDŹ 54:
Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zapis.
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ZAPYTANIE 55:
Prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych: „klauzuli tymczasowych lokalizacji”
ODPOWIEDŹ 55:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.
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ZAPYTANIE 56:
Dla ryzyka „kradzieży zwykłej” prosimy o zmniejszenie wspólnego limitu odszkodowawczego (wspólny limit dla ubezpieczenia
mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego) do max. 20.000,00 PLN oraz wprowadzenie treści
poniższej klauzuli:
Klauzula kradzieży zwykłej:
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących
odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że: w ramach
niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ ubezpieczonych przedmiotów w
czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia . Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie
pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli
ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem,
pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody
spowodowanej kradzieżą.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane
błędami urzędowymi lub księgowymi;
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa
ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we
wspólnym gospodarstwie domowym,
c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu,
niewykonanie lub utratę zlecenia,
e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
f) gotówkę i znaki zastępujące ją w obrocie.
Limit odpowiedzialności: 20.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Udział własny: 10% szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN.
ODPOWIEDŹ 56:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę treść Klauzuli kradzieży zwykłej.

ZAPYTANIE 58:
Prosimy o przesłanie podziału procentowego (orientacyjny) śr. trwałych ( maszyn i urządzeń) na poszczególne lokalizacjechodzi o ustalenie rzędu wielkości szczególnie w odniesieniu do kilku najdroższych lokalizacji.
ODPOWIEDŹ 58:
Z przyczyn technicznych (brak ewidencji w podziale na lokalizacje) Zamawiający nie może precyzyjnie określić podziału
procentowego środków trwałych na poszczególne lokalizacje. Jednakże celem przybliżenia Wykonawcy ryzyka szacunkowo
można przyjąć, że wartość wyposażenia najdroższych lokalizacji w stosunku do wartości budynków wynosi: Collegium Jana
Pawła II ok. 20% - 30%, Budynek Główny ok. 30% - 50%, ICBN ok. 45% - 50%, Biotechnologia ok. 45% - 50%. Ponadto
Zamawiający informuje, że podane powyżej szacunkowe dane nie mogą służyć Wykonawcy do ograniczania w jakikolwiek
sposób ewentualnej późniejszej wypłaty odszkodowania.
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ZAPYTANIE 57:
W klauzuli automatycznego pokrycia 20% i sumami zakładającymi wzrost w poszczególnych latach proszę o podanie jakie
inwestycje są planowane w okresie obejmowanym zamówieniem tj. czy planowana jest rozbudowa/ budowa nowych
obiektów, kompleksowe remonty inne prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę - jeśli tak to o jakiej wartości
jednostkowej będą to inwestycje( najważniejsze) i jaka jest szacowana wartość tych prac ogółem.
ODPOWIEDŹ 57:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, ze względu na dość długi (trzyletni) okres obowiązywania
Umowy nie może precyzyjnie określić cyt.: „planowanych inwestycji w okresie obejmowanym zamówieniem tj. czy planowana
jest rozbudowa/ budowa nowych obiektów, kompleksowe remonty inne prace budowlane wymagające pozwolenia na
budowę - jeśli tak to o jakiej wartości jednostkowej będą to inwestycje( najważniejsze) i jaka jest szacowana wartość tych
prac ogółem”. Standardowo Zamawiający wykonuje tego typu prace wynikające z prowadzonej działalności właściwej dla tak
dużych jednostek jaką jest KUL. Ponadto celem przybliżenia ryzyka Zamawiający informuje, że obecnie nie planuje oddania do
użytku w okresie obowiązywania Umowy dużych inwestycji o rozmiarach np. inwestycji ICBN lub CTW. Jednakże mając na
uwadze szybkie tempo zmian i obecną sytuację gospodarczo – rynkową nie można z góry wykluczyć tego typu inwestycji
w najbliższej przyszłości. Element ten powinien również być brany ewentualnie pod uwagę.

Dział Zamówień Publicznych

ZAPYTANIE 59:
Z czego wynika wzrost sumy ubezpieczenia w poszczególnych latach wykazany w formularzu ofertowym?
ODPOWIEDŹ 59:
Podany w Formularzu Ofertowym szacunkowy, teoretyczny wzrost sumy ubezpieczenia w poszczególnych latach (oparty
również na analizie poprzednich lat w tym względzie) wynika z prowadzenia standardowej działalności tak dużej jednostki
jaką jest Zamawiający m.in. zakupy, ulepszenia, remonty itp. oraz ogólnie przyjętych zasad prowadzenia ewidencji księgowej
majątku. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podane ww. dane są jedynie szacunkowe i nie gwarantuje ich poziomu
w kolejnych latach obowiązywania Umowy.
ZAPYTANIE 60:
Dot. odrębnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studenckiej poradni prawnej
Bardzo proszę o informację czy Klienci korzystający z usług studenckiej poradni prawnej (działalność non-profit) składają
podpisane oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń w stosunku do KUL w związku z wydaniem porady prawnej.
ODPOWIEDŹ 60:
Zamawiający informuje, że osoby korzystające z usług Poradni Prawnej KUL (działalność non – profit) składając oświadczenie
cyt.: „przyjmują do wiadomości, że ….. Studenci, Uniwersytecka Poradnia Prawna i jej pracownicy, Wydział Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek
szkodę powstałą wskutek udzielenia pomocy prawnej, z wyjątkiem umyślnego wyrządzenia szkody”.
ZAPYTANIE 61:
Bardzo proszę o akceptację wprowadzenia do zakresu poniższej klauzuli w treści:
Klauzula odpowiedzialności cywilnej studenckiej kancelarii prawnej
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną
odpowiedzialność cywilną studenckiej kancelarii prawnej za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych
polegających na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii
prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) na osobie i rzeczowe,
2) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej albo objętej tajemnicą,
3) wynikające z wydania opinii na podstawie prawa innego niż prawo polskie.
ODPOWIEDŹ 61:
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania postanowień wymienionej w ww. zapytaniu Klauzuli odpowiedzialności
cywilnej studenckiej kancelarii prawnej w ubezpieczeniu OC studenckiej poradni prawnej wskazanemu w § 4 pkt. V ust. 6
Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 – Ubezpieczenia majątkowe).
ZAPYTANIE 62:
W świetle powyższego, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.02.2019 r.
ODPOWIEDŹ 62:
Zamawiający dokonuje czynności przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.02.2019 r. Miejsce i godzina
pozostają bez zmian.

ZAPYTANIE 64:
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność
ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.
ODPOWIEDŹ 64:
Zamawiający potwierdza powyższe.
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ZAPYTANIE 63:
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy ubezpieczenia mogą być dokonywane tylko za zgodą obu jej stron.
ODPOWIEDŹ 63:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Dział Zamówień Publicznych

ZAPYTANIE 65:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących
sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane
z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze
spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka
wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed,
kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.
ODPOWIEDŹ 65:
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednakże celem przybliżenia ryzyka Zamawiający informuje, że
standardowo nie organizuje typowych imprez wymienionych w zapytaniu.
ZAPYTANIE 66:
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze.
ODPOWIEDŹ 66:
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednakże celem przybliżenia ryzyka Zamawiający informuje, że
standardowo nie organizuje typowych imprez motorowych, motorowodnych lub lotniczych.
ZAPYTANIE 67:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje USA i Kanady.
ODPOWIEDŹ 67:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednakże celem doprecyzowania ryzyka informuje, że nie posiada
typowych lokalizacji ani nie prowadzi obecnie działalności poza granicami RP w szczególności na terenie USA i Kanady.
Natomiast wyjazdy służbowe pracowników Zamawiającego na teren USA i Kanady występują sporadycznie.
ZAPYTANIE 68:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód wyrządzonych podczas podróży służbowych poza granicami RP ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje działalności statutowej KUL.
ODPOWIEDŹ 68:
Z oczywistych względów Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy bowiem intencją omawianej w zapytaniu
ochrony w ubezpieczeniu OC są również szkody, które mogą powstać wskutek prowadzonych przez pracowników czynności
służbowych (również wynikających z działań wynikających ze statutu Uczelni).
ZAPYTANIE 69:
Prosimy o potwierdzenie, że w odpowiedzialności cywilnej wykonywania władzy publicznej
wyłączone są szkody:
1) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem;
2) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności;
3) powstałe w wyniku niewypłacalności;
4) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
5) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść
osobistą lub dążył do jej uzyskania.
ODPOWIEDŹ 69:
Zamawiający potwierdza powyższe.

ZAPYTANIE 71:
Prosimy o przeniesienie punktu V. ust. 3 pkt 7) i 14) (str. 28 SIWZ), oraz IV. ust. 3 pkt 7) i 14) (str. 59 SIWZ) dotyczących
ubezpieczenia OC, do postanowień fakultatywnych.
ODPOWIEDŹ 71:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.
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ZAPYTANIE 70:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z prowadzeniem doświadczeń
i eksperymentów z użyciem pierwiastków promieniotwórczych lub nuklearnych.
ODPOWIEDŹ 70:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Dział Zamówień Publicznych

ZAPYTANIE 73:
Prosimy o informację jaki rodzaj badań na zlecenie, ekspertyz, opinii lub usług laboratoryjnych Zamawiający
prowadzi/wykonuje, w jakich dziedzinach.
ODPOWIEDŹ 73:
Uwzględniając specyfikę charakteru prowadzonej przez Zamawiającego działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej
można ogólnie stwierdzić, iż typowe, zlecane odpłatnie przez podmioty zewnętrzne usługi na badania, ekspertyzy, opinie lub
usługi laboratoryjne stanowią niewielką część działalności. Jednakże ze względu na szeroką współpracę z podmiotami
zewnętrznymi (Uczelnie, Instytuty, Laboratoria, Centra naukowe i badawcze) Zamawiający prowadzi różnego rodzaju
badania, doświadczenia, eksperymenty itp. wspólnie lub na zlecenie ww. podmiotów w szczególności w ramach Wydziału
Biotechnologii i Nauk o Środowisku np. w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych. Ponadto ze względu na
stale rosnące zainteresowanie i zapotrzebowanie w tym względzie ogólnie można stwierdzić coraz szybszy rozwój tego typu
usług świadczonych przez Zamawiającego w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury naukowej np. w ramach
Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Ultrastruktury. Uwzględniając powyższe Zamawiający nie może precyzyjnie określić
wszystkich rodzajów badań i analiz technicznych, które wykonuje lub może wykonywać na zlecenie jednakże celem
doprecyzowania ryzyka ubezpieczeniowego przekazuje przykładowy opis ww. jednostek:
„Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych (ICBN) powołane na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku (kampus
"Poczekajka"), ma służyć zarówno wspólnocie akademickiej, jak też społeczeństwu w całym regionie. Celem działania ICBN
jest wspieranie rozwoju nauk przyrodniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz nawiązanie współpracy
zespołów badawczych rekrutujących się z różnych dyscyplin naukowych, aby wspólnie prowadzić szeroko zakrojone,
interdyscyplinarne badania naukowe.
W strukturze ICBN utworzono sześć laboratoriów, zaprojektowanych do innowacyjnych badań i aplikacji w obszarze nauk
przyrodniczych:
 Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN;
 Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej;
 Laboratorium Optyki Rentgenowskiej;
 Pracownia Stresu Oksydacyjnego;
 Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii;
 Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych.
Laboratoria i pracownie ICBN zostały wyposażone w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą pozwalającą prowadzić
badania na światowym poziomie, w tym również unikalną aparaturę zaprojektowaną specjalnie dla potrzeb tematyki
badawczej realizowanej w ICBN. Badania naukowe prowadzone w wymienionych jednostkach obejmują takie dziedziny jak
biologia, chemia, medycyna, farmacja, kosmetologia, ochrona zdrowia, optyka rentgenowska, żywienie człowieka, ochrona
środowiska, biotechnologia, rolnictwo i leśnictwo oraz budownictwo.
Innowacyjne, nowoczesne centrum ICBN jest miejscem kooperacji zespołów badawczych, rekrutujących się z różnych dyscyplin
naukowych i specjalistycznych grup - praktyków, którzy w swojej pracy zawodowej potrzebują niejednokrotnie wsparcia
w rozwiązywaniu problemów naukowych i technicznych. Centrum ICBN to przede wszystkim zespół naukowców - specjalistów
w dziedzinie chemii i biologii, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem, swoim "know-how" potwierdzonym licznymi
publikacjami naukowymi, stanowią gwarancję sukcesu w rozwiązywaniu problemów badawczych.
Misją ICBN jest integracja potencjału rozwojowego regionu w zakresie wiedzy, nauki i przedsiębiorczości, w połączeniu
z innowacyjnością oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jesteśmy otwarci na problemy, z którymi niejednokrotnie
borykają się przedsiębiorcy, zarówno te w obszarze doskonalenia produktu, jak i kontroli jakości czy ochrony środowiska.
Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi zespołami naukowo-badawczymi, aby wzmocnić potencjał naukowy regionu
i przyczynić się do rozwoju Lubelszczyzny”.
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ZAPYTANIE 72:
Prosimy o informację jaki jest obrót/budżet Uczelni uzyskany za 2018 rok
ODPOWIEDŹ 72:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy (zmiana systemu finansowania Uczelni w związku z nową Ustawą
z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)) jednakże celem ułatwienia
Wykonawcy akceptacji i wyceny ryzyka (w domyśle Zamawiający zakłada, iż wskazane w zapytaniu dane miałyby posłużyć
Wykonawcy do wyceny ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności) sugeruje ewentualne skorzystanie z danych
dotyczących liczby jego pracowników tj. ok. 1950 i studentów tj. ok. 11200 (według stanu na dzień 15.10.2018) oraz
charakteru prowadzonej przez Zamawiającego działalności.

Dział Zamówień Publicznych

„Podstawowym celem działalności Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Ultrastruktury jest prowadzenie własnych badań
naukowych w zakresie ultrastruktury organizmów oraz biologii i morfologii organizmów wykorzystywanych w biologicznych
metodach ochrony roślin i taksonomii wybranych grup nicieni. Pracownia wykonuje także badania zlecane w ramach prac
naukowo-badawczych na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL. Ponadto wykonuje również zlecenia
o charakterze naukowo-badawczym, analitycznym oraz ekspertyzy dla innych placówek naukowo-badawczych (spoza KUL),
podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Pracownia dysponuje odpowiednio wyposażonym laboratorium do
przygotowania próbek do badań oraz laboratoriom mikroskopii elektronowej i optycznej”.
Oczywiście powyższe przykładowe opisy nie wyczerpują pełnych możliwości Zamawiającego w tym względzie jednakże
stanowią przykład nowoczesnego podejścia do wykorzystania specjalistycznych urządzeń i myśli naukowo – badawczej
w ramach współpracy krajowej i regionalnej w tym również przemysłowej ugruntowując wypracowaną pozycję
Zamawiającego wśród najlepszych jednostek tego typu w kraju.
ZAPYTANIE 74:
Prosimy o informację czy w zakresie wskazanych powyżej badań na zlecenie, ekspertyz, opinii lub usług laboratoryjnych,
Zamawiający wydaje certyfikaty.
ODPOWIEDŹ 74:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że nie jest typową jednostką udzielającą np. akredytacji
w pewnym konkretnym zakresie działania jednakże uwzględniając bardzo szerokie pojęcie użytego w zapytaniu określenia
„certyfikat” np. według definicji „Wikipedii” certyfikat to cyt.: „
1) dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach
właściwościami,
2) dokument potwierdzający prawo do wykonywania określonych w nim czynności,
3) potwierdzenie posiadania kompetencji w zakresie określonym w certyfikacie, np. poświadczający zdanie egzaminu ze
znajomości języka angielskiego na określonym poziomie, czy potwierdzający znajomość obsługi komputera w różnych
obszarach itp.
Certyfikaty wydawane są na ogół przez akredytowane lub cieszące się powszechnym zaufaniem instytucje” można ogólnie
stwierdzić, że Zamawiający poprzez wykonywane badania, analizy, pomiary, ekspertyzy, wydawane opinie potwierdza, ustala,
wyznacza itp. w wielu przypadkach np. „określanie możliwości biotechnologicznych mikroorganizmów”, „wyznaczenie zmian
w składzie mikroflory glebowej”, „właściwości fizyczne lub chemiczne, wytrzymałościowe itp.”, „aktualny stan lub skład
badanych próbek” i wiele innych.
Przykładem jednostki Zamawiającego wykonującej „certyfikowane” badania i usługi na zlecenie może być Pracownia
Mikroskopii Elektronowej i Ultrastruktury działająca w ramach Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL.
ZAPYTANIE 75:
Prosimy o podanie przychodu z tytułu wykonywania usług specjalistycznych np. szkoleń, kursów, badań na zlecenie,
ekspertyz, opinii lub usług laboratoryjnych itp.
ODPOWIEDŹ 75:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednakże celem przybliżenia ryzyka informuje, że przychody
z typowych, odpłatnych usług specjalistycznych zlecanych przez zewnętrzne podmioty np. szkolenia, kursy, badania,
ekspertyzy, opinie itp. ze względu na specyfikę prowadzonej przez Zamawiającego działalności stanowią niedużą (marginalną)
część budżetu.

ZAPYTANIE 77:
Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność za szkody rzeczowe w mieniu
należącym do pracowników Zamawiającego, w tym szkody w pojazdach mechanicznych polegające na ich utracie.
ODPOWIEDŹ 77:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.
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ZAPYTANIE 76:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych związanych
z prowadzeniem stołówek i obiektów sportowych, nie obejmuje szkód spowodowanych przez wirus HIV lub priony,
w szczególności wywołujące encefalopatie gąbczaste.
ODPOWIEDŹ 76:
Zamawiający potwierdza powyższe.
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ZAPYTANIE 78:
Prosimy o przeniesienie odrębnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studenckiej poradni prawnej do odrębnego
zadania.
ODPOWIEDŹ 78:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.
ZAPYTANIE 79:
Prosimy o potwierdzenie, że odrębne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studenckiej poradni prawnej nie zawiera OC
za czyste straty finansowe.
ODPOWIEDŹ 79:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.
ZAPYTANIE 80:
Prosimy o potwierdzenie że w odniesieniu do odrębnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studenckiej poradni
prawnej obowiązują franszyzy wskazane w SIWZ: V Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ust. 4 pkt. 1, 2 (str. 28 SIWZ).
ODPOWIEDŹ 80:
Zamawiający potwierdza powyższe.
ZAPYTANIE 81:
Prosimy o informację czy we wskazanych do ubezpieczenia lokalizacjach znajdują się lokalizacje położone na terenach
osuwiskowych/w miejscach zagrożonych osuwaniem się ziemi.
ODPOWIEDŹ 81:
Zamawiający nie posiada aktualnie obiektów w lokalizacjach położonych na terenach osuwiskowych lub w miejscach
zagrożonych osuwaniem się ziemi.
ZAPYTANIE 82:
Prosimy o informację czy we wskazanych do ubezpieczenia lokalizacjach w ostatnich 20 latach wystąpiła powódź/ lokalne
podtopienia.
ODPOWIEDŹ 82:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na poruszane w zapytaniu kwestie w Odpowiedzi Ad 1.
ZAPYTANIE 83:
Prosimy o informację czy we wskazanych lokalizacjach znajdują się również budynki/budowle wyłączone z eksploatacji, w tym
z uwagi na zły stan techniczny/ przeznaczone do rozbiórki.
ODPOWIEDŹ 83:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na poruszane w zapytaniu kwestie w Odpowiedzi Ad 19.
ZAPYTANIE 84:
Prosimy o informację czy wszystkie wskazane do ubezpieczenia budynki/budowle posiadają sprawne instalacje odgromowe
ODPOWIEDŹ 84:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na poruszane w zapytaniu kwestie w Odpowiedzi Ad 10 i Ad 11.

ZAPYTANIE 86:
Prosimy o podanie ilości hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w lokalizacji Kazimierz Dolny Dom Pracy Twórczej, wraz z
informacją dotyczącą zabezpieczenia wody do celów gaśniczych, oraz czy hydranty posiadają aktualne badania wydajności
ODPOWIEDŹ 86:
W budynku Dom Pracy Twórczej „Rejchertówka” w Kazimierzu Dolnym występują następujące hydranty:
1) Dwa hydranty wewnętrzne, które spełniają normy wydajności.
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ZAPYTANIE 85:
Prosimy o informację czy wszystkie wskazane do ubezpieczenia budynki/budowle w posiadają sprawne instalacje
antyprzepięciowe
ODPOWIEDŹ 85:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na poruszane w zapytaniu kwestie w Odpowiedzi Ad 10 i Ad 11.
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2)

Jeden hydrant zewnętrzny będący własnością UM Kazimierz Dolny, który nie spełnia norm wydajności.

ZAPYTANIE 87:
Prosimy o informację czy na terenie wskazanego powyżej budynku obowiązuje zakaz palenia tytoniu, czy są wyznaczone
miejsca dla palących.
ODPOWIEDŹ 87:
Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Rektora na terenie Zamawiającego obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
Palenie jest możliwe wyłącznie w wyznaczonych i oznakowanych miejscach poza budynkami Zamawiającego. Zakaz powyższy
dotyczy również terenu obiektu DPT „Rejchertówka” z uwzględnieniem wyznaczonego miejsca dla palących w ogrodzie poza
budynkiem.
ZAPYTANIE 88:
Prosimy o informację w jaki sposób ogrzewany jest budynek Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym i jak składowany jest
opał.
ODPOWIEDŹ 88:
W Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym występuje ogrzewanie gazowe.
ZAPYTANIE 89:
Prosimy o informację jakie substancje łatwopalne przechowywane są w Budynku Chemii Konstantynów, w Budynku
Biotechnologii, oraz w Budynku dydaktycznym IŚ WZNOŚ ul. Ofiar Katynia 8b w Stalowej Woli, w jakich ilościach, jak
zabezpieczone.
ODPOWIEDŹ 89:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że nie składuje ani nie magazynuje w większych ilościach
(składowanie środków obrotowych w ilościach hurtowych) typowych materiałów łatwopalnych, toksycznych lub
wybuchowych. Jednakże ze względu na prowadzoną działalność naukowo – badawczą mogą występować na terenie
Zamawiającego substancje, które ze względu na swój charakter lub w pewnych sytuacjach można uznać za łatwopalne. W
związku z powyższym celem przybliżenia ryzyka ubezpieczeniowego Zamawiający informuje, że wszelkie ww. prace
badawcze, doświadczenia itp. przeprowadzane są z zachowywaniem niezbędnych środków ostrożności i obowiązujących
przepisów w tym zakresie (BHP, p.poż., i inne). Ponadto zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów cenionych
nie tylko w kraju ale i poza granicami RP. Wyposażenie laboratoriów jest systematycznie unowocześniane a standardy pracy i
nauki osiągają najwyższe pułapy w kraju. Ze względu na dość szerokie spektrum zagadnienia poruszanego w zapytaniu
Wykonawcy informacje powyższe nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do ewentualnego późniejszego ograniczania lub
odmowy wypłaty odszkodowania.
ZAPYTANIE 90:
Prosimy o informację czy poza wskazanymi innymi zabezpieczeniami obiekty są dozorowane: stróż/ monitoring.
ODPOWIEDŹ 90:
Zamawiający informuje, że zdecydowana większość obiektów (zwłaszcza nowe inwestycje) jest dozorowana przez agencję
ochrony mienia lub pracowników KUL i/lub poprzez monitoring. Jednakże część obiektów nie posiada ww. dozoru.

ZAPYTANIE 92:
Prosimy o informację czy ryzyku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego występują przedmioty o wartości jednostkowej
przekraczającej 500 000 PLN.
ODPOWIEDŹ 92:
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego przenośnego wymienionym w § 4 pkt. IV Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu
zamówienia Zadanie 1 – Ubezpieczenia majątkowe) nie występują ubezpieczane przedmioty o wartości ponad 500.000,-PLN.
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ZAPYTANIE 91:
Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula renowacji księgozbiorów nie obejmuje eksponatów, ksiąg charakterze unikatowym,
zabytkowym.
ODPOWIEDŹ 91:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy zaznaczając jednocześnie, że Klauzula renowacji księgozbiorów
dotyczy wyłącznie kosztów poniesionych celem przywrócenia uszkodzonego wskutek zdarzeń objętych zakresem ochrony
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych księgozbioru do stanu sprzed szkody (np. zwrot kosztów osuszenia
uszkodzonych ksiąg). Klauzula nie dotyczy jego wartości zabytkowej.
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ZAPYTANIE 93:
Prosimy o potwierdzenie że dla sprzętu elektronicznego zakres ubezpieczenia to zakres ALL RISK z uwzględnieniem wyłączeń
zawartych w OWU Ubezpieczyciela.
ODPOWIEDŹ 93:
Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego przenośnego wymienionym w § 4 pkt. IV Załącznika nr
1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 – Ubezpieczenia majątkowe) obowiązujący będzie zakres ALL RISK
z uwzględnieniem wyłączeń w OWU Wykonawcy mających zastosowanie do ww. ubezpieczenia.
ZAPYTANIE 94:
Prosimy o zmianę zapisów §9 ust. 4 (Str. 33 SIWZ)
z:
" Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku ubezpieczenia KL rozpoczyna się z momentem przekroczenia granicy
Rzeczypospolitej przy wyjeździe i kończy się w momencie przekroczenia granicy przy powrocie do Rzeczypospolitej,
a w przypadku ubezpieczenia NNW i bagażu (odpowiednio) z chwilą opuszczenia mieszkania (powrotu) przez
ubezpieczonego."
na:
Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku ubezpieczenia KL i bagażu rozpoczyna się z momentem przekroczenia granicy
Rzeczypospolitej przy wyjeździe i kończy się w momencie przekroczenia granicy przy powrocie do Rzeczypospolitej,
a w przypadku ubezpieczenia NNW z chwilą opuszczenia mieszkania (powrotu) przez ubezpieczonego.
ODPOWIEDŹ 94:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.
ZAPYTANIE 95:
Jeżeli OWU Ubezpieczyciela nie przewidują wyłączenia kosztów leczenia wynikłych z zaostrzeń lub powikłań chorób
przewlekłych, prosimy o zmianę zapisów § 7 SIWZ (str. 32 SIWZ) na jeden pakiet z ryzykiem kosztów leczenia wynikłych
z zaostrzeń lub powikłań chorób przewlekłych.
ODPOWIEDŹ 95:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.
ZAPYTANIE 96:
Prosimy o określenie limitu na świadczenie opisane w § 10. Ust.2 pkt.3 (str. 75 SIWZ) dotyczące zwrotu niezbędnych
udokumentowanych wydatków poniesionych na przejazdy w RP do lekarzy wskazanych przez Wykonawcę.
ODPOWIEDŹ 96:
Zamawiający zamieścił wyjaśnienie w poruszanej w ww. zapytaniu kwestii w Odpowiedzi Ad. 42
ZAPYTANIE 97:
Prosimy o informację w jaki sposób oceniane są ryzyka ubezpieczenia kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków
oraz bagażu podróżnego pracowników i studentów w czasie służbowych podróży zagranicznych, ponieważ nie doszukujemy
się rozszerzeń fakultatywnych
ODPOWIEDŹ 97:
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert został doprecyzowany w Rozdziale XIV SIWZ. Zamawiający informuje ponadto, że w przypadku Zadania 2 ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz bagażu podróżnego pracowników i studentów
w czasie służbowych podróży zagranicznych nie zostały przewidziane klauzule dodatkowe (fakultatywne) podlegające ocenie.

ZAPYTANIE 99:
Prosimy o informację czy Zamawiający planuje nabyć pojazdy w czasie obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej
przewyższającej 400.000 zł
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ZAPYTANIE 98:
Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę okresu umowy z trzyletniego okresu umowy na roczny okres
umowy.
ODPOWIEDŹ 98:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.
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ODPOWIEDŹ 99:
Zamawiający nie przewiduje obecnie zakupu pojazdów o wartości jednostkowej ponad 400.000,-PLN
ZAPYTANIE 100:
Prosimy o wprowadzenie zapisu w odniesieniu do ryzyka Zielonej Karty, iż ryzyko Zielonej Karty nie będzie obejmowało
krajów: Azerbejdżan, Iran, Irak, Tunezja, Turcja, Maroko, Rosja. W przypadku gdy Zamawiający będzie wymagał wydania ZK
na terytorium Rosji Wykonawca zastrzega możliwość pobrania dodatkowej składki za powyższe rozszerzenie.
ODPOWIEDŹ 100:
Zamawiający nie wyraża zgody na sugerowany przez Wykonawcę dodatkowy zapis jednakże informuje, że nie przewiduje
wyjazdów własnymi pojazdami do ww. krajów.
ZAPYTANIE 101:
Prosimy o potwierdzenie że w odniesieniu do warunku obligatoryjnego AC „Holowanie ubezpieczonego pojazdu po szkodzie bez limitu kilometrów, limit kwotowy na jedno zdarzenie do 1500,-PLN (na terenie RP) lub do 1000,-EURO (poza terenem
RP).” usługa będzie świadczona zgodnie z limitami OWU wykonawcy.
ODPOWIEDŹ 101:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

ZAPYTANIE 103:
Prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego Assistance do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw Europy, tj.:
Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii,
Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii (w tym Balearów i Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli),Holandii, Irlandii, Islandii,
Liechtensteinu, Litwy, Luksemburgu, Łotwy, Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako, Niemczech, Norwegii, Portugalii (w tym
Azorów i Madery), Rosji (tylko europejska część), Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji
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ZAPYTANIE 102:
W przypadku wyrównania okresu ubezpieczenia w ubezpieczeniu obowiązkowym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
"Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów włączanych w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będzie świadczona od dnia
zgłoszenia w pełnym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, z możliwością wyrównania okresu ubezpieczenia do końca
każdego rocznego okresu ubezpieczeniowego, tj. do dnia 29.02.2020, do dnia 28.02.2021 i do dnia 28.02.2021, pod
warunkiem złożenia przez Zamawiającego wniosku o rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron i wyrażeniem na to zgody
przez Wykonawcę."
Prosimy o zmianę zapisu na:
KLAUZULA WYRÓWNANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA OC
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we
wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że na wniosek Ubezpieczającego okres
ubezpieczenia może zostać wyrównany w ubezpieczeniu OC do dnia obowiązywania Umowy generalnej z zastrzeżeniem, że
umowa ubezpieczenia OC będzie zawarta na 12 miesięcy z rozłożeniem płatności składki na 2 raty:
a) pierwsza rata płatna jest za okres od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia OC dla danego pojazdu do końca obowiązywania
Umowy generalnej;
b) druga rata składki ubezpieczeniowej jest obliczana od pierwszego dnia po zakończeniu obowiązywania Umowy generalnej
do końca dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia OC zawartej dla danego pojazdu; wysokość drugiej raty składki stanowi
różnice pomiędzy wysokością składki rocznej a pierwszej raty składki.
Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zawarcia przez Ubezpieczającego z Ubezpieczycielem najpóźniej dzień po
zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, kolejnej Umowy Generalnej oraz na jej podstawie zawarcia kolejnych umów
ubezpieczenia OC dla pojazdów stanowiących Flotę Ubezpieczającego, z początkiem okresu ubezpieczenia przypadającym na
dzień po zakończeniu obowiązywania Umowy Generalnej, wszystkie dotychczasowe umowy ubezpieczenia OC zawarte na
warunkach Umowy Generalnej
zostaną rozwiązane za porozumieniem stron ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Umowy Generalnej.
ODPOWIEDŹ 102:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy bowiem zaproponowana treść klauzuli dotyczy rocznego okresu
trwania Umowy Generalnej. Jednakże Zamawiający dodatkowo informuje, że podstawowe zasady wyrównywania okresów
ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wypracowane na naszym rynku ubezpieczeniowym
np. 12 miesięczny okres polisowy, rozłożenie płatności składki na dwie raty w systemie jak w ww. zapytaniu itp. zostaną
zachowane.
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(tylko europejska część), Węgier, Wielkiej Brytanii (w tym Wysp Normandzkich), Włoch (w tym Watykanu) oraz terytorium
Maroka i Tunezji.
ODPOWIEDŹ 103:
Zamawiający niniejszym potwierdza ograniczenie zakresu terytorialnego w ubezpieczeniu Assistance do terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw Europy. Jeżeli zatem OWU Assistance Wykonawcy mających zastosowanie przy
realizacji Umowy będą zawierać wskazane w zapytaniu ograniczenie terytorialne w tym względzie będzie ono obowiązujące.
ZAPYTANIE 104:
Prosimy o zmianę maksymalnego okresu wynajmu pojazdu zastępczego do 5 dni ew. ograniczenie do 5 dni pojazdu
zastępczego w skutek awarii
ODPOWIEDŹ 104:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy. Jednakże celem doprecyzowania ryzyka można dodać, że w okresie
ostatnich 3 lat nie wystąpiły u Zamawiającego żadne szkody tego typu.
ZAPYTANIE 105:
Prosimy o informację czy w ramach korzystania z Zielonej Karty Zamawiający będzie podróżował do krajów: Azerbejdżan,
Iran, Izrael, Maroko, Tunezja , Turcja.
Jeśli Zamawiający nie będzie podróżował do wyżej wymienionych krajów, prosimy o możliwość wyłączenia tych krajów
z Zielonej Karty.
Jeśli Zamawiający będzie podróżował do wyżej wymienionych krajów, prosimy o informacje do których.
ODPOWIEDŹ 105:
Zamawiający nie wyraża zgody na sugerowany przez Wykonawcę dodatkowe wyłączenie jednakże informuje, że nie
przewiduje podróży własnymi pojazdami do ww. krajów.
ZAPYTANIE 106:
Prosimy o zgodę na zmianę zapisu
z:
Klauzula terminu likwidacji szkód - w przypadku zaistnienia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin
pojazdu w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w ww. terminie Zamawiający
ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu,
Na:
Klauzula terminu likwidacji szkód - w przypadku zaistnienia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do ustalenia terminu
oględzin w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w ww. terminie
Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu,
ODPOWIEDŹ 106:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.
ZAPYTANIE 107:
Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu złożenia ofert na: 12.02.2019 r. do godz. 12.00
ODPOWIEDŹ 107:
Zamawiający przekazał informacje na poruszane w zapytaniu kwestie w Odpowiedzi Ad. 62

ZAPYTANIE 109:
Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy 3 letniej wg treści jn.:
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego
dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
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ZAPYTANIE 108:
Prosimy o zmianę i wprowadzenie możliwości na składanie ofert częściowych na poszczególne zadania:
-zadanie 1 – Ubezpieczenia majątkowe (mienia);
- zadanie 2 – Ubezpieczenia KL, NNW i bagażu;
-zadanie 3 – Ubezpieczenia komunikacyjne.
ODPOWIEDŹ 108:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Dział Zamówień Publicznych

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone
sytuacje:
1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na
niewypłacone odszkodowania za pierwsze 9 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej do składki należnej za analogiczny
okres – przekroczy 60%;
2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodujące brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia;
Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie jej
obowiązywania.
ODPOWIEDŹ 109:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.
ZAPYTANIE 110:
Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały właściwe Ogólne Warunki
Ubezpieczenia Wykonawcy
ODPOWIEDŹ 110:
Zamawiający przedstawił wyjaśnienie odnośnie poruszanej w ww. zapytaniu kwestii w Odpowiedzi Ad. 6 i Ad. 135
ZAPYTANIE 111:
Jaka jest najwyższa wartość pojedynczej lokalizacji i która to lokalizacja tj. jaka wartość budynków wraz ze znajdującym się
tam pozostałym mieniem, sprzętem elektronicznym (PML)?
ODPOWIEDŹ 111:
Zamawiający udzielił wyjaśnień odnośnie poruszanych w zapytaniu kwestii w Odpowiedzi Ad. 29.
ZAPYTANIE112:
Czy przedmiotem ubezpieczenia są jakichkolwiek napowietrzne linie przesyłowe? Jeżeli są przedmiotem ubezpieczenia
prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takie linie do 300m od granicy ubezpieczonej lokalizacji
(nieruchomości).
ODPOWIEDŹ 112:
Zamawiający potwierdza powyższe.
ZAPYTANIE 113:
Prosimy o wyodrębnienie wartości linii napowietrznych z ogólnej sumy ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ 113:
Z przyczyn technicznych Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.
ZAPYTANIE 114:
Odnośnie Klauzuli ubezpieczenia mienia Zamawiającego od szkód elektrycznych i awarii.
Prosimy o dodanie zapisu, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny i urządzenia nie starsze niż 15 lat.
ODPOWIEDŹ 114:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

ZAPYTANIE 116:
Czy przedmiotem ubezpieczenia są jakiś budynki wyłączone z eksploatacji. Jakie to budynki i jaka jest ich wartość?
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ZAPYTANIE 115:
Odnośnie Klauzuli ubezpieczenia mienia Zamawiającego od szkód elektrycznych i awarii.
Prosimy o informacje:
- jaki jest rodzaj najdroższej maszyny i jaka jest jej wartość?
- kto zajmuje się serwisem maszyn?
- jaki jest szacunkowy wiek, stan techniczny?
ODPOWIEDŹ 115:
Najdroższe urządzenia wchodzące do zakresu ubezpieczenia na podstawie fakultatywnej Klauzuli ubezpieczenia mienia
Zamawiającego od szkód elektrycznych i awarii stanowi nabywane na przestrzeni ostatnich kilku lat specjalistyczne
wyposażenie Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku (wartość jednostkowa od kilkuset tysięcy do kilku milionów PLN).
Serwis większości nowoczesnych urządzeń zapewniają zewnętrzne firmy specjalistyczne.

Dział Zamówień Publicznych

ODPOWIEDŹ 116:
Zamawiający udzielił wyjaśnienia na poruszane w zapytaniu kwestie w Odpowiedzi Ad 19.
ZAPYTANIE 117:
Odnośnie ubezpieczenia mienia - Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące do Zamawiającego oraz każde miejsce
związane z prowadzeniem działalności, z włączeniem przemieszczania pomiędzy jednostkami, na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej lub poza jej granicami.
- Jakie mienie Zamawiającego znajduje się poza granicami RP?
- W odniesieniu do lokalizacji/miejsc ubezpieczenia poza granicami RP wnioskujemy o określenie maksymalnej wartości
mienia na te lokalizacje na poziomie 1 000 000 PLN.
ODPOWIEDŹ 117:
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy. Jednakże celem przybliżenia ryzyka ubezpieczeniowego
Zamawiający informuje, że nie posiada obecnie typowych lokalizacji / miejsc ubezpieczenia poza granicami RP. Uwzględniając
jednak trzyletni okres obowiązywania Umowy nie można wykluczyć włączenia ww. stałej lub tymczasowej lokalizacji
Zamawiającego do ubezpieczenia.
ZAPYTANIE 118:
Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia – zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie treści klauzuli zawartej w SIWZ
poprzez wprowadzenie zapisu limitu 20% wartości majątku w każdym rocznym okresie polisowym.
ODPOWIEDŹ 118:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednakże celem przybliżenia ryzyka informuje, że w ostatnich latach
średnioroczny wzrost wartości majątku Zamawiającego nie przekraczał 20% wartości całości jego majątku. Uwzględniając
ponadto brak zaplanowanych do oddania w okresie trwania Umowy dużych i bardzo dużych inwestycji można ogólnie
stwierdzić, że również w najbliższych trzech latach wzrost ten nie powinien być wyższy niż 20%. Uwzględniając jednak
dynamiczne zmiany w obszarze szkolnictwa wyższego i dostępność środków finansowych na rynku np. z Funduszy
Europejskich nie można teoretycznie wykluczyć sytuacji większego wzrostu majątku w rocznym okresie polisowym.
ZAPYTANIE 119:
Wnioskujemy o jednoznaczne określenie w SIWZ w odniesieniu do wszystkich zadań zasad ustalenia jakichkolwiek
limitów/podlimitów/sublimitów – czy w związku z tym, Zamawiający potwierdza, że ilekroć w SIWZ mowa
o limicie/podlimicie/sublimicie to należy przyjmować iż limit/podlimit/sublimit ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia
w każdym 12 miesięcznym okresie polisowym.
ODPOWIEDŹ 119:
Zamawiający potwierdza powyższe.
ZAPYTANIE 120:
Odnośnie - Klauzula daty składki – wnioskujemy o uzupełnienie „pod warunkiem, że w momencie obciążania na rachunku
znajdowała się wystarczająca ilość środków”.
ODPOWIEDŹ 120:
Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania sugerowanego przez Wykonawcę zapisu.

ZAPYTANIE 122:
Odnośnie - Klauzula remontowa - Klauzula rozbudowy i przebudowy
Wnioskujemy o uzupełnienie treści SIWZ o postanowienie, pod warunkiem, że:
- realizacja prac nie narusza konstrukcji nośnej Budynku, dachu oraz otworów;
- prace te prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania lub eksploatacji
w miejscu ubezpieczenia wskazanym w Polisie;
- nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
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ZAPYTANIE 121:
Odnośnie - Klauzula zgłaszania szkód – wnioskujemy o ustalenie terminu zgłoszenia szkody 5 dni roboczych od daty uzyskania
przez Zamawiającego wiedzy o zajściu wypadku.
ODPOWIEDŹ 121:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Dział Zamówień Publicznych

ODPOWIEDŹ 122:
Zamawiający wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednocześnie zmianie ulega §2 ust. 12 „Klauzule dodatkowe
(obligatoryjne)" Załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Zadanie 1: Ubezpieczenia majątkowe oraz §6 ust. 12
„Klauzule dodatkowe (obligatoryjne)” Załącznika nr 4 do SIWZ Wzór Umowy dla Zadania 1: Umowa Generalna Ubezpieczenia
Mienia, które otrzymują brzmienie:
„Klauzula rozbudowy i przebudowy: Wykonawca pokrywa do ustalonego limitu szkody objęte zakresem ochrony
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych powstałe wskutek prowadzonych prac i robót, polegających na
przebudowie, modernizacji, rozbudowie bądź remoncie w posiadanych, wynajmowanych lub dzierżawionych budynkach lub
pomieszczeniach, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że:
- realizacja prac nie narusza konstrukcji nośnej Budynku, dachu oraz otworów;
- prace te prowadzone są przez lub na zlecenie Zamawiającego w obiektach oddanych do użytkowania lub eksploatacji
w miejscu ubezpieczenia objętym ochroną ubezpieczeniową;
Limit odpowiedzialności – 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu danego dwunastomiesięcznego okresu
ubezpieczenia. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)”.
ZAPYTANIE 123:
Czy Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do klauzul dodatkowych obligatoryjnych, gdzie wprowadzono zapis w treści
„dotyczy wszystkich ubezpieczeń” lub „dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia od kradzieży
z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk” i jednocześnie ustanowiono limit
odpowiedzialności należy interpretować iż limit taki jest wspólny dla wymienionych ryzyk.
ODPOWIEDŹ 123:
Zamawiający potwierdza powyższe.
ZAPYTANIE 124:
Odnośnie - Klauzula kradzieży zwykłej
Wnioskujemy o ustanowienie limitu odpowiedzialności na poziomie 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
rocznym okresie polisowym.
ODPOWIEDŹ 124:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednakże celem doprecyzowania ryzyka informuje, że w ostatnich
latach nie wystąpiły żadne szkody tego typu.
ZAPYTANIE 125:
Prosimy o informacje, czy Zamawiający składuje jakiekolwiek substancje niebezpieczne, toksyczne, wybuchowe itp. Jeśli tak,
prosimy o wskazanie jakie substancje, w jakich ilościach oraz opis miejsca i sposobu ich przechowywania oraz zabezpieczenia.
ODPOWIEDŹ 125:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na poruszane w zapytaniu kwestie w Odpowiedzi Ad. 89.
ZAPYTANIE 126:
Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o informację czy budynek jest wpisany na listę zabytków, pod ochrona
konserwatorską oraz wskazanie wartości ubezpieczanego mienia.
ODPOWIEDŹ 126:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na poruszane w zapytaniu kwestie w Odpowiedzi Ad. 2.

ZAPYTANIE 128:
Odnośnie - IV Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – all risks Pkt. 3b Likwidacja szkód – prosimy
o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy jest maksymalnie do wartości zadeklarowanej sumy ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ 128:
Zamawiający potwierdza powyższe.
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ZAPYTANIE 127:
Odnośnie - IV Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – all risks Pkt. 3a Likwidacja szkód - prosimy
o wykreślenie zapisu „lub gdy ubezpieczony sprzęt nie będzie wymieniany”.
ODPOWIEDŹ 127:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Dział Zamówień Publicznych

ZAPYTANIE 129:
Odnośnie - Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy publicznej.
- Prosimy o informację w jakim zakresie KUL wykonuje władzę publiczną?
- Prosimy o wykreślenie klauzuli jeżeli nie ma ona zastosowania dla działalności KUL.
ODPOWIEDŹ 129:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy sygnalizując jednocześnie, że wskazane w ww. zapytaniu ryzyko
zostało określone w zestawieniu ryzyk fakultatywnych (dodatkowo ocenianych). Ponadto Wykonawca jako specjalista
w branży powinien w najlepszy sposób ocenić aspekty natury prawnej wynikające z przyjęcia do ubezpieczenia ww. ryzyka.
ZAPYTANIE 130:
Odnośnie - Włączenie szkód powstałych wskutek błędnie przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów – sublimit
100.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia; warunkiem wystąpienia odpowiedzialności
Wykonawcy jest przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów pod nadzorem osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje oraz przez te osoby.
Prośba o informacje:
- jakiego typu doświadczenia i eksperymenty są przeprowadzanie na terenie Uniwersytetu, na jakich wydziałach/w jakich
zakładach?
- czy prowadzone są jakieś badania na ludziach lub zwierzętach bądź planowane jest w okresie trwania umowy rozpoczęcie
takich badań – czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączenia tego rodzaju badań z zakresu?
ODPOWIEDŹ 130:
Zakresem ubezpieczenia OC powinny być objęte ewentualne szkody powstałe podczas przeprowadzania doświadczeń
i eksperymentów wykonywanych w ramach statutowej działalności Zamawiającego przede wszystkim w ramach Wydziału
Biotechnologii i Nauk o Środowisku. Dodatkowo, celem doprecyzowania ryzyka Zamawiający informuje, iż w każdym
przypadku przeprowadzanego doświadczenia i eksperymentu zachowywane są niezbędne środki ostrożności i obowiązujące
przepisy w tym zakresie (BHP, p.poż., i inne). Ponadto ww. zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów
w systematycznie unowocześnianych laboratoriach przy zachowaniu możliwie najwyższych standardów pracy i nauki.
Zwyczajowo, ze względu na charakter Uczelni Zamawiający nie przeprowadza doświadczeń i eksperymentów na ludziach lub
zwierzętach. Jednakże ze względu na prowadzone m.in. w ramach ww. Wydziału prace badawcze m.in. z zakresu fizjologii
człowieka i zwierząt oraz toksykologii i inne Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane przez Wykonawcę odstępstwo
w zakresie ubezpieczenia.
ZAPYTANIE 131:
Odnośnie - Włączenie szkód powstałych wskutek błędnie przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów – sublimit
100.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia; warunkiem wystąpienia odpowiedzialności
Wykonawcy jest przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów pod nadzorem osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje oraz przez te osoby.
Prośba o informacje:
- czy Zamawiający świadczy takie usługi komercyjnie na rzecz osób trzecich?
- jakie są roczne przychody za takie usługi?
ODPOWIEDŹ 131:
Zamawiający udzielił wyjaśnień w sprawie poruszanych w ww. zapytaniu kwestii w Odpowiedziach Ad 73, 74 i 75.

ZAPYTANIE 133:
Odnośnie pkt. 6. Odrębne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studenckiej poradni prawnej.
Prosimy o informację, czy mamy do czynienia z usługami, które spełniają znamiona pomocy prawnej w ramach wykonywania
zawodu radcy lub adwokata?
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ZAPYTANIE 132:
Odnośnie pkt. 6. Odrębne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studenckiej poradni prawnej.
1) Suma gwarancyjna: 25.000,-USD.
Prosimy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia określona jest na jeden i na wszystkie wypadki w rocznym okresie
ubezpieczenia
ODPOWIEDŹ 132:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Dział Zamówień Publicznych

ODPOWIEDŹ 133:
Idea uniwersyteckich poradni prawnych (tzw. klinik prawa) powstała w Stanach Zjednoczonych. Jej celem jest przede
wszystkim zwiększenie dostępności do bezpłatnej pomocy prawnej osobom najuboższym, a w konsekwencji –
współtworzenie podstaw społeczeństwa obywatelskiego poprzez ułatwianie ochrony podmiotowych praw jednostki oraz
wykorzystania dostępnych w tym zakresie środków prawnych. Z punktu widzenia studentów prawa, którzy świadczą pomoc
pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych Uniwersytetu, uczestnictwo w poradni uczy praktycznej aplikacji
zdobytych na zajęciach informacji, prawidłowej identyfikacji i poszukiwania rozwiązań dla powstających w praktyce
problemów. Kształtuje także właściwy sposób podejścia do osób, które z takimi problemami się zgłaszają – często
znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej – oraz propaguje postawy działalności pro bono. W pracach Poradni
uczestniczą studenci starszych lat studiów, zakwalifikowani w wyniku prowadzonej w tym celu rekrutacji.
W poradni działają sekcje: cywilna, karna, administracyjna, rodzinna, finansowa, kanoniczna, uchodźcza oraz mediacji
i arbitrażu. Systematycznie przeprowadzane są szkolenia dla członków poradni prawnej oraz studentów zrzeszonych w innego
rodzaju organizacjach woluntarystycznych, świadczących pomoc prawną osobom niezamożnym. Szkolenia są organizowane
przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL (CALS - Center for Advancing Legal Skills) oraz Fundację Instytut
na rzecz Państwa Prawa.
Pracę poradni koordynuje obecnie 9 pracowników naukowych KUL.
Uwzględniając powyższe można ogólnie stwierdzić, że w przypadku ubezpieczenia OC Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
Zamawiającego występuje innych rodzaj ubezpieczenia niż w przypadku zawodowych ubezpieczeń OC dedykowanych dla
radców prawnych i adwokatów.
ZAPYTANIE 134:
Odnośnie pkt. 6. Odrębne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studenckiej poradni prawnej.
Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studenckiej poradni prawnej
traktowane jest jako ubezpieczenie dobrowolne i zastosowanie mają zapisy SIWZ i OWU Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ 134:
Zamawiający potwierdza powyższe.

ZAPYTANIE 136:
Wnioskujemy o usunięcie w treści klauzuli reprezentantów słowa „wyłącznie” dotyczy to klauzuli reprezentantów mającej
zastosowanie do ubezpieczeń majątkowych mienie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku,
sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
ODPOWIEDŹ 136:
Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie zmianie ulega §2 ust. 1 „Klauzule dodatkowe
(obligatoryjne)" Załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Zadanie 1: Ubezpieczenia majątkowe, oraz §6 ust. 1
„Klauzule dodatkowe (obligatoryjne)” Załącznika nr 4 do SIWZ Wzór Umowy dla Zadania 1: Umowa Generalna Ubezpieczenia
Mienia, który otrzymują brzmienie:
„Klauzula reprezentantów — z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Wykonawca jest wolny od
odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego. Dla
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ZAPYTANIE 135:
Wnioskujemy o uzupełnienie treści Specyfikacji przez wprowadzenie potwierdzenia, ze we wszelkich kwestiach nie
uregulowanych w Specyfikacji zastosowanie mają zapisy właściwych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym
w zakresie klauzul rozszerzających i wyłączeń odpowiedzialności o ile nie zostały włączone wprost w SIWZ..
ODPOWIEDŹ 135:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że poruszane w zapytaniu kwestie zostały uregulowane
odpowiednimi postanowieniami poszczególnych Umów tj.
1)
§5 pkt V Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór Umowy dla Zadania 1 cyt.: „Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień
niniejszej Umowy zastosowanie mają: ogólne warunki ubezpieczenia mienia ……….”
2)
§9 ust. 4 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór Umowy dla Zadania 2 cyt.: „Postanowienia dodatkowe. Poszczególne umowy
ubezpieczenia odnośnie kwestii nieuregulowanych w Umowie zawierane będą na podstawie obowiązujących w dniu zawarcia
tej Umowy ogólnych warunków ubezpieczenia …………………………… zatwierdzonych przez Zarząd …………… uchwałą z dnia
………….. roku i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia ……………………”
3)
§6 ust 2 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór Umowy dla Zadania 3 cyt.: „Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień
niniejszej umowy zastosowanie mają: W zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ………..”
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celów niniejszej umowy za reprezentantów Zamawiającego uważa się osoby wchodzące w skład Władz Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z
włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)”.
Ponadto zmianie ulega §2 ust. 9 „Klauzula reprezentantów" Załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Zadanie 3:
Ubezpieczenia komunikacyjne oraz §6 ust. 3 pkt. 9 „Klauzula reprezentantów” Załącznika nr 4 do SIWZ Wzór Umowy dla
Zadania 3: Umowa Generalna Ubezpieczeń Komunikacyjnych, który otrzymuje brzmienie:
„Klauzula reprezentantów — z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ubezpieczyciel jest wolny od
odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Zamawiającego. Dla celów niniejszej umowy za
reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby wchodzące w skład Władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II. Dotyczy ubezpieczenia auto casco (AC)”.
ZAPYTANIE 137:
W ubezpieczeniu Assistance wnioskujemy o wykreślenie zapisów
„W przypadku, gdy kierowca doznał urazu ciała lub nagle zachorował, a żaden z pasażerów nie może kierować pojazdem,
Ubezpieczyciel zapewnia zmiennika kierowcy w celu powrotu pasażerów ubezpieczonym pojazdem do miejsca zamieszkania
posiadacza pojazdu.”
ODPOWIEDŹ 137:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający informuje iż zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) modyfikuje treść SIWZ w zakresie:

- terminu realizacji zamówienia w następujący sposób: ROZDZIAŁ IV. SIWZ pn: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA otrzymuje
brzmienie: Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia – 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wyszczególnione w treści SIWZ trzy roczne okresy ubezpieczeniowe zostaną odpowiednio dostosowane (w całym 36
miesięcznym okresie obowiązywania umowy) do daty zawarcia umowy.
- Opisu Przedmiotu Zamówienia Zadanie 1: Ubezpieczenia majątkowe w następujący sposób: zmianie ulega §4 Pkt. I ust. 3
pkt. 3 (Suma ubezpieczenia) ppkt. a) „Budynki" Załącznika nr 1 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
Budynki: 352 021 847,61 PLN
- części cenowej formularza w Załączniku numer 2 do SIWZ pn: Oferta Wykonawcy w następujący sposób: zmianie ulegają
wiersz 1, 2 i 3, które otrzymują brzmienie:
1

2

3

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń
losowych – budynki i budowle
I roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń
losowych – budynki i budowle
II roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń
losowych – budynki i budowle
III roczny okres ubezpieczenia

359.065.850,02 zł

………%

………….. zł

412.925.727,52 zł

………%

………….. zł

474.864.586,65 zł

………%

………….. zł

- skorygowania treści Załącznika nr 8 do SIWZ pn: Wykaz budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Ponadto Zamawiający informuje iż zgodnie z treścią art. 38 w związku z art. 12a Ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) modyfikuje zapisy Rozdziału XII SIWZ w następujący sposób:

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin;
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój C-223
w terminie do dnia 08.02.2019 r. do godz. 12:00.
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I) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Rozdział XII pkt 1 SIWZ
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TREŚĆ PO MODYFIKACJI:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin;
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój C-223
w terminie do dnia 15.02.2019 r. do godz. 12:00.
II)Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Rozdział XII pkt 5 SIWZ
TREŚC PRZED MODYFIKACJĄ:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2019 r. o godz. 12:15, w siedzibie - pokój C-223.
TREŚĆ PO MODYFIKACJI:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2019 r. o godz. 12:15, w siedzibie - pokój C-223.

Zamawiający – działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4a pkt. 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych – zamieścił ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego
pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki do modyfikacji:
- załącznik nr 2 do SIWZ – formularz „Oferta Wykonawcy”
- załącznik nr 8 do SIWZ – „Wykaz budynków katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.”
Podpisano,
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Prorektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
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