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Wrocław, 01-09-2017 r. 
 
 

  Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
  na usługę ubezpieczenia Państwowej Wyższej 
  Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJA ŚNIENIA DO SIWZ  NR 

136/2017/N/Tarnów 

 
 Działając w imieniu i na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje 
odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących 
zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ: 
 
 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 
Pytanie nr 1: Prosimy o dopisanie do treści klauzul zabezpieczeń przeciwpożarowych i 
przeciwkradzieżowych po słowach ….i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające … zapisu 
: „o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 2: Prosimy o: 
a) zamianę franszyzy integralnej na redukcyjną oraz 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 000 zł dla szkód polegających 
na zalaniu wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, wylewu wód podziemnych, 
deszczu nawalnego, wilgoci. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 2: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej (udziału własnego) w 
ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia w wysokości 300 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 3: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej (udziału własnego) w 
ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji w 
wysokości 500 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 4: Prosimy o podanie profilu działalności podmiotów, którym wynajmowane są 
pomieszczenia. 
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Odpowiedź: Uczelnia wynajmuje pomieszczenia głownie na cele usługowe tj. punkty 
gastronomiczne, sklepiki, automaty wendingowe a także na serwerownię i na siedzibę 
stowarzyszenia. 
 
Pytanie nr 5: Prosimy o podanie daty zakończenia działań prewencyjnych podjętych przez 
Zamawiającego, w celu zapobieżenia powstawaniu szkód zalaniowych. 
Odpowiedź: Zamontowano odwodnienie liniowe uniemożliwiaj ące zalanie 
pomieszczenia podbasenia podczas podobnych ulew. Wykonano prace przy 
zamontowaniu klapy burzowej fi 315 przy kanale zrzutu z filtrów technologii 
basenowej. Skuto istniejący po zalaniach tynk w pomieszczeniu garażu podziemnego i 
podbaseniu – wymieniono na tynk hydrofobowy. 
 
Pytanie nr 6: Prosimy o uzupełnienie „Załącznika nr 6  Wykaz majątku” o przyczyny szkód 
z tytułu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
Odpowiedź: Wszelkie dostępne informacje dotyczące szkód zostały zawarte w 
załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ Z TYT. PROWADZONEJ 
DZIAŁALNO ŚCI I POSIADANEGO MIENIA  
Pytanie nr 7: Prosimy o potwierdzenie, iż rozszerzenie zakres o szkody wyrządzone w 
środowisku przez jego zanieczyszczenie obejmuje wyłącznie nagłe i nieprzewidywalne  
szkody osobowe i rzeczowe powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub 
innej formy przedostania się do powietrza , wody lub gruntu jakichkolwiek substancji 
niebezpiecznych.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
OGÓLNE 
Pytanie nr 8: Prosimy o podział zamówienia na następujące części (pakiety) oraz 
zastrzeżenie, iż Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę 
pakietów. 
Pakiet I 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego 
mienia 
2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
Pakiet II 
1. Ubezpieczenie w podróży 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z informacją poniżej. Poprawione 
umowy generalne oraz formularze ofertowe zostają dołączone jako załączniki do 
odpowiedzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
Pytanie nr 9: Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy 
prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy 
tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
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w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez 
agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej 
ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na 
podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę? 
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje również wymóg zatrudnienia na podstawie 
umowy agencyjnej. 
 
Pytanie nr 10: Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie 
prosimy o odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo 
zamówień publicznych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 11: Biorąc pod uwagę kwestie poruszone we wcześniejszych pytaniach prosimy 
o wykreślenie ze wzoru umowy § 7 oraz pkt. VII SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 12: Prosimy o informację na jaki dzień została sporządzona informacja o 
szkodowości. 
Odpowiedź: Na dzień 19 lipca. 
 
Pytanie nr 13: W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – 
prosimy o informację: 
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie 
wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, 
prosimy o wskazanie istotnych różnic 
Odpowiedź: Zakres ochrony był zbliżony do tego opisanego w SIWZ, poza 
ubezpieczeniem w podróży- jest to nowe ubezpieczenie dla Zamawiającego. 
b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. 
czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich 
lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? 
Odpowiedź: Pełna szkodowość Zamawiającego została opisana w SIWZ. 
c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do 
określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych 
ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie. 
Odpowiedź: Zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był zbliżony do 
określonego w SIWZ. 
 
Pytanie nr 14: Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone 
zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie 
przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej 
wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost 
inaczej. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
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Pytanie nr 15: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej określone w SIWZ 
limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 16: Prosimy o informację, czy w okresie realizacji zamówienia Zamawiający 
planuje wyłączyć z eksploatacji obiekty budowlane. W przypadku odpowiedzi twierdzącej 
prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie ich jednostkowych sum ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie realizacji zamówienia Zamawiający 
nie planuje wyłączyć z eksploatacji obiektów budowlanych.   
 
Pytanie nr 17: Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają 
pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym 
wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z 
określeniem przyczyny. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki, budowle oraz lokale 
posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Pytanie nr 18: Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji 
zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią?  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych 
powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub 
lokalne podtopienia. 
Odpowiedź: Wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma lokalizacji 
zagrożonych powodzią. 
 
Pytanie nr 19: Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia 
lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli 
zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca 
wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-
kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną 
ubezpieczeniową). 
Odpowiedź: Jedna szkoda z wypłatami w 2015 r., 2016 r.- nawałnica- zalanie terenu 
uczelni poprzez cofnięcie się z kolektora kanalizacji miejskiej, wypłaty w wysokości 
określonej w SIWZ. 
 
Pytanie nr 20: Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu 
trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową 
zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej 
wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji. 
Odpowiedź: Zamawiający prowadzi ewentualne remonty i inwestycje zgodnie z 
bieżącym zapotrzebowaniem. 
 
Pytanie nr 21: W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o 
potwierdzenie, że transport wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 
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Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, 
jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu 
zastępującego przywołane rozporządzenie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 
 
Pytanie nr 22: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia 
i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 
potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o 
wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 23: Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego 
okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zwierają 
uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające 
charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów. W przypadku odpowiedzi 
twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji: którego obiektu dotyczą, jakie jest 
zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je 
wykonać). 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sporządzone protokoły pokontrolne z 
ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia 
nie zwierają uwag, zastrzeżeń, sugestii lub inne sformułowań o podobnym charakterze 
mające charakter zastrzeżeń warunkuj ących użytkowanie obiektów. 
 
Pytanie nr 24: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane 
w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne 
przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji 
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 25: Prosimy o potwierdzenie, ze koszty wymienione w pkt. 8) Zakresu 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk będą pokrywane w ramach zgłoszonej sumy 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. 
 
Pytanie nr 26: W przypadku braku potwierdzenia na powyższe prosimy o wprowadzenie 
limitu odpowiedzialności dla w/w kosztów w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 27: Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w 
trakcie okresu ubezpieczenia, które miałyby być objęte ochroną w ramach klauzuli szkód 
powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych. Prosimy o 
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podanie wartości tych inwestycji.  
Odpowiedź: Zamawiający prowadzi ewentualne remonty i inwestycje zgodnie z 
bieżącym zapotrzebowaniem. 
 
Pytanie nr 28: W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń 
wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem 
ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów 
terrorystycznych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania 
radioaktywnego.  
Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość 
złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego 
oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem 
ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że 
opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w 
SIWZ i programie ubezpieczenia.” 
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie było  objęcie zakresem ochrony ryzyk bez 
żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, szkód 
powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w 
SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń. 
Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego 
Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu 
ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” 
 
Pytanie nr 29: Prosimy o potwierdzenie, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia nie 
posiadają więcej niż 12 kondygnacji. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie tych 
budynków wraz z ich wartościami.  
Odpowiedź: Informacja dotycząca ilości kondygnacji została podana w zakładce 
nieruchomości załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 30: Prosimy o przedstawienie wykazu wszystkich zaistniałych szkód wraz z 
wyszczególnieniem ich przyczyn oraz jednostkowych wartości tych szkód. 
Odpowiedź: Wszelkie dostępne informacje dotyczące szkód zostały zawarte w 
załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 31: Prosimy o informację na temat działań prewencyjnych podjętych w związku 
z zaistniałymi szkodami. 
Odpowiedź: Zamontowano odwodnienie liniowe uniemożliwiaj ące zalanie 
pomieszczenia podbasenia podczas podobnych ulew. Wykonano prace przy 
zamontowaniu klapy burzowej fi 315 przy kanale zrzutu z filtrów technologii 
basenowej. Skuto istniejący po zalaniach tynk w pomieszczeniu garażu podziemnego i 
podbaseniu – wymieniono na tynk hydrofobowy. 
 
Pytanie nr 32: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000,00 zł w 
każdej szkodzie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 33: Prosimy o informację czy w dotychczasowym zakresie ubezpieczenia miały 
zastosowanie franszyzy redukcyjne, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. 
Odpowiedź: W dotychczasowym zakresie ubezpieczenia nie miały zastosowania 
franszyzy redukcyjne. 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Pytanie nr 34: Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, 
które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, 
Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego) oraz o potwierdzenie, że nie jest planowane 
rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, 
które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych 
(ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego) oraz o potwierdza, że nie jest 
planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia. Uczelnia prowadzi 
działalność dydaktyczną zgodną z Planem Studiów  prowadzonych przez PWSZ w 
Tarnowie. 
 
Pytanie nr 35: W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w 
OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod 
warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się 
organizowaniem takich pokazów. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 36: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez 
masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować  imprez związanych ze sportami 
motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 37: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą 
obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak:  skoki bungee, 
B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 38: Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w 
stosunku do oferty, na podstawie umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 39: Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie 
będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, 
badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Uczelnia  prowadzi działalność 
dydaktyczną o charakterze  medycznym  ---  INSTYTUT OCHRONY  ZDROWIA.    
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Pytanie nr 40: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte zdarzenia 
obejmowane systemem ubezpieczeń obowiązkowych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
Ubezpieczenie podróży zagranicznej: 
Pytanie nr 41: Prosimy o zmianę zakresu Assistance na następujący: 

1) Koszty leczenia stomatologicznego 3 wizyty max. 500 EUR 
2) Koszty akcji ratowniczej 12 000 EUR 
3) Transport Ubezpieczonego z miejsca zachorowania/ nieszczęśliwego wypadku lub leczenia 

do następnego etapu podróży zagranicznej 1 000 EUR 
4) Transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego transport: 1500 EUR pobyt: 100 

EUR/dzień (max. 7 dni) 
5) Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Alarmowego 
6) Przekazanie informacji wskazanej osobie lub instytucji 
7) Kontakt i telekonferencja z osobą bliską 
8) Pomoc w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów, karty 
9) Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu 
10) Przedłużenie ochrony w sytuacjach nagłych – 24h 
11) Pomoc w przypadku opóźnienia lotu - 100 EUR 
12) Opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi 

dziećmi lub osobami niesamodzielnymi - transport: 1 000 EUR; pobyt: 100 EUR/dzień 
(max. 7 dni) 

13) Pokrycie kosztów pobytu  i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu podczas 
podróży zagranicznej - transport: 1 000 EUR; pobyt: 75 EUR/dzień (max. 7 dni) 

14) Transport Ubezpieczonego  po zakończeniu leczenia  do miejsca zakwaterowania - 1 000 
EUR 

15) Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego  z podróży 
zagranicznej - 1 000 EUR 

16) Kierowca zastępczy - 1 000 EUR 
17) Dosłanie niezbędnych aparatów medycznych  
18) Pokrycie kosztów zakwaterowania lub wyżywienia  w przypadku upadłości biura podróży - 

100 EUR/dzień (max. 5 dni) 
19) Pokrycie kosztów usług prawnych - 2 000 EUR 
20) Opieka nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi Ubezpieczonemu podczas podróży 

zagranicznej 
21) Wpłata na poczet kaucji - 10 000 EUR 
22) Pomoc tłumacza - 1 usługa max.150 EUR 
23) Pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki, kart, czeków - 1 000 EUR 
24) Wyżywienie i zakwaterowanie Ubezpieczonego za granicą  w celu rekonwalescencji - 100 

EUR/ dzień (max. 5 dni). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 42: W przypadku braku zgody na akceptację powyższego zakresu, prosimy o 
wykreślenie z zakresu Assistance zapisu: „s) opieka nad psami i kotami na terenie RP”. 
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Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 43: Proszę o podanie szkodowości za ostatnie 3 lata z tytułu ubezpieczenia 
podróży zagranicznej. 
Odpowiedź: Jest to pierwsze ubezpieczenie w podróży zagranicznej dla 
Zamawiającego i nie ma możliwości przedstawienia szkodowości w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 44: Prosimy o podanie ilości studentów kierunku Pielęgniarstwo. 
Odpowiedź: 684 studentów Pielęgniarstwa. 
 
Pytanie nr 45: Prosimy o podanie ilości studentów kierunku Fizjoterapia. 
Odpowiedź: 277 studentów Fizjoterapii. 
 
Pytanie nr 46: Czy rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone z tytułu zakażenia się 
studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii w czasie praktyk dotyczy WZW typu C czy WZW 
typu C oraz WZW typu B? 
Odpowiedź: Zarówno WZW typu C czy WZW typu C jak i WZW typu B. 
 
Pytanie nr 47: Prosimy o podanie ilości zatrudnionych nauczycieli na etaty lub umowy 
cywilnoprawne. 
Odpowiedź: Zatrudnionych nauczycieli akademickich jest około 272 na etatach i 290 
na umowach cywilnoprawnych. 
  
Pytanie nr 48: Prosimy o podanie ilości zatrudnionych pielęgniarek i położnych 
prowadzących zajęcia ze studentami. 
Odpowiedź: Zaj ęcia ze studentami prowadzi 29 pielęgniarek lub położnych. 
 
Pytanie nr 49: Prosimy o podanie ruchomości w rozbiciu na dany budynek. 
Odpowiedź: 
Budynek A: środki trwałe 707554,02 zł, pozostałe wyposażenie 1221620,13 zł, razem 
1929174,15 zł 
Budynek B: środki trwałe 1527437,65 zł, pozostałe wyposażenie 548133,14 zł, 
księgozbiór 1629928,06 zł, razem 3705498,55 zł 
Budynek C,D: środki trwałe 2336162,47 zł, pozostałe wyposażenie 1238515,90 zł, razem 
3574678,37 zł 
Budynek E,F,G: środki trwałe 2922123,57 zł, pozostałe wyposażenie 660665,52 zł, 
razem 3582789,09 zł 
Budynek DS.: środki trwałe 200366,56 zł, pozostałe wyposażenie 72582,04 zł, razem 
272948,60 zł 
 
Pytanie nr 50: Prosimy i podanie przychodu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Tarnowie. 
Odpowiedź: 44424,3 tys. zł 
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Pytanie nr 51: Jakie działania prewencyjne zostały podjęte po 2015 roku w celu 
minimalizacji wystąpienia szkód?. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5. 
 
Pytanie nr 52: Czy budynek E,F,G jest jednym budynkiem, czy składa się z kilku 
pawilonów? 
Odpowiedź: Budynek E,F,G jest jednym budynkiem, podział wynika z funkcji 
budynku: hala sportowa, basen, budynek dydaktyczny. 
 
Pytanie nr 53: Przy założeniu, że budynek E, F, G jest jednym budynkiem to prosimy o 
informację czy posiada strefy ogniowe? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że budynek E,F,G  jest jednym budynkiem. 
Pomiędzy częściami budynku E, F – jest komunikacja wewnętrzna, natomiast części 
budynku F,G są pozbawione komunikacji wewnętrznej.  
Budynek Instytutu Ochrony Zdrowia podzielony został na następujące strefy pożarowe: 
 Strefa I: czterokondygnacyjna część dydaktyczna, 
 Strefa II: hala sportowa z zapleczem, 
 Strefa III: garaż duży, 
 Strefa IV: garaż mały, 
 Strefa V: pozostała część budynku. 
Strefa I tj. czterokondygnacyjna część dydaktyczna zakwalifikowana do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL III, pozostałe strefy tj. hala sportowa z zapleczem, garaż oraz pozostała 
część budynku (pływalnia z częścią sportowo – rekreacyjną) zakwalifikowana do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL I. 
W budynku występują pomieszczenia tj. hala sportowa z 302 miejscami na widowni, 
pływalnia z 127 miejscami na widowni, sale dydaktyczne dla stałych użytkowników na 100 
osób. 
Klasa odporności pożarowej części dydaktycznej i hali sportowej: “B”. 
Odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych w klasie “B”:  
• konstrukcja nośna R 120, 
• konstrukcja dachu R 30, 
• strop REI 60, 
• ściana zew. EI 60 (dotyczy pasa między kondygnacyjnego o szerokości min. 0,8 m), 
• ściana wew. EI 30, 
• pokrycie dachu E 30. 
Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniające ognia). 
Klasa odporności pożarowej pływalni i części rekreacyjnej: “C”. 
Odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych w klasie “C”: 
• konstrukcja nośna R 60, 
• konstrukcja dachu R 15, 
• strop REI 60, 
• ściana zew. EI 30 (dotyczy pasa między kondygnacyjnego o szerokości min. 0,8 m), 
• ściana wew. EI 15, 
• pokrycie dachu E 15 
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Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniające ognia). Ściany i stopy piwnicy o 
odporności ogniowej REI 60, drzwi do piwnicy EI 30. Ściany i stopy wentylatorni o 
odporności ogniowej EI 60, drzwi do piwnicy EI 30. Garaż oddzielony od pozostałej części 
budynku przedsionkiem ppoż. Zamykanym obustronnie drzwiami EI 30, o wymiarach min. 
1,4 x 1,4 m. 
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe zastosowane w budynku. 
a) System sygnalizacji pożaru (SSP) w całym budynku, zapewniający ochronę pełną. 
Połączeniem z Komendą Miejską Państwowej Straż Pożarnej w Tarnowie systemu 
monitoringu sygnałów o pożarze należy do decyzji inwestora. 
b) System instalacji detekcji CO (tlenku węgla) w garażu, 
c) Oddymianie mechaniczne klatek schodowych, 
d) Oddymianie grawitacyjne szybów windowych, 
e) Przeciwpożarowe klapy odcinające na przewodach wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych montowane w miejscu przejścia przez elementy oddzieleń 
przeciwpożarowych, 
f) Drzwi przeciwpożarowe, 
g) Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg komunikacji ogólnej 
stanowiących drogi ewakuacyjne,  
h) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
i) Instalacja hydrantowa z hydrantami wewnętrznymi 25 z wężem półsztywnym oraz 
hydranty wewnętrzne 52 z wężem płaskoskładanym, 
j) Gaśnice, 
Instalacje i urządzenia sterowane z systemu sygnalizacji pożaru w razie wykrycia 
zagrożenia pożarowego 
a) Wentylacja mechaniczna bytowa i klimatyzacja, 
b) Klapy przeciwpożarowe odcinające w kanałach wentylacji bytowej i klimatyzacji w 
miejscach przejść przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych, 
c) Klapy oddymiające w klatkach schodowych, 
d) Klapy oddymiające w szybach wind 
e) Drzwi przeciwpożarowe wydzielające strefy pożarowe, 
f) Kabiny dźwigów – sprowadzenie na parter, otwarcie drzwi i zablokowanie ich w 
pozycji otwartej, 
g) System kontroli dostępu – zwolnienie zamków drzwi ewakuacyjnych objętych 
kontrolą dostępu. 
 
Pytanie nr 54: Prosimy o podanie rozkładu majątku w budynku E,F,G. 
Odpowiedź: Opisowo nie ma możliwości pokazania rozkładu majątku dla poszczególnych 
części budynku EFG. 
 
1. Zmiany do SIWZ: 
Postępowanie zostaje podzielone na dwa osobne Pakiety zgodnie z danymi poniżej (zmianie 
ulega również numeracja poszczególnych załączników) : 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza 
możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów. 
Przedmiotem postępowania jest: 
 
PAKIET I: 
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i 

posiadanego mienia 
2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
 
PAKIET II 
1. Ubezpieczenie w podróży 

 
Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. 
 
Kod CPV: 66.51.00.00-8 
 
 

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Dla zadań Pakietu I oraz II 

1. Terminy wykonania – ubezpieczenie ma obejmować okres od 01.10.2017 r. do 
30.09.2019  r., tj. 24 miesiące z rocznym okresem polisowania. 

2. Termin i miejsce podpisania umowy zostaną określone w „informacji o sposobie 
zawarcia umowy” przesłanej do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

XIV.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 

PAKIET I, II 

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny oraz oferowanych 
warunków ubezpieczenia (fakultatywne klauzule rozszerzające zakres ochrony 
ubezpieczeniowej). 

 
Sposób punktowania ofert według następujących wag:  

 
A. cena    60 % 
B. warunki ubezpieczenia  40 % 
 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. 
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 
przez Wykonawców wobec każdego z kryterium.  
 
N = C + P 
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Gdzie : 

N- liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę 
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty 
P- liczba punktów uzyskanych w kryterium warunki ubezpieczenia 
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 
C = cena 60 % 

Oferty w kryterium C będą oceniane według następującego wzoru: 

Ilość punktów (C) = (najniższa zaoferowana cena x 100 x 0,60)/cena badanej oferty 

P = warunki ubezpieczenia 40 % 
 
Oceniane będą warunki ubezpieczenia – przyjęcie fakultatywnych klauzul rozszerzających 
zakres ochrony ubezpieczeniowej, według zasady - za przyjęcie poszczególnych klauzul 
fakultatywnych zostanie przyznana liczba punktów przypisana danej klauzuli. Liczba 
punktów możliwa do uzyskania za przyjęcie danej klauzuli wskazana jest w formularzu 
ofertowym. 
 
Klauzule obligatoryjne muszą być bezwzględnie przyjęte. 

Oferty w kryterium P będą oceniane według następującego wzoru: 

Ilość punktów (P) = (WP x 100 x 0,40)/WM 

WP- wartość liczbowa kryterium warunki ubezpieczenia uzyskana w danej ofercie 
WM- maksymalna możliwa do uzyskania wartość liczbowa kryterium warunki 

ubezpieczenia 
Punkty liczone będą dla każdego pakietu oddzielnie. 

XVI.  ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWO ŚĆ SKŁADANIA OFERT 
CZĘŚCIOWYCH, GDZIE CZ ĘŚĆ 1 STANOWI PAKIET I, CZ ĘŚĆ 2 PAKIET II. 

 
2. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 05.09.2017 r., na dzień 08.09.2017 r., zgodnie 
z informacją poniżej: 

VIII.  SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 08.09.2017  r., do godz. 13:00  na adres: 
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2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10. 
3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 
składania ofert. 
4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do 
składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie 
„Zmiana” lub „Wycofanie”. 
5.Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone bez ich otwierania 
6.Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 
8.W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej 
powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
9.Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. najpierw 
dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

  Joanna Witczak  
 


