Gdynia dnia 26.05.2017 r.
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

Dotyczy:

postępowania nr 51/ZP/17 na Ubezpieczenia
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

ZAPYTANIA DO SIWZ oraz WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia,

tel./faks 261 262 963,

otrzymał

zapytania

dotyczące

SIWZ i

udzielił następujących

wyjaśnień:

Zadanie nr 1/Pakiet nr 1 ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Pytanie 1
Prosimy o wprowadzenie limitu dla zakresu opisanego w pkt 2.8. - ubezpieczenie
mienia podczas transportu - w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i 300.000,00 PLN
na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź 1:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 .000,00 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia.
Pytanie 2
Prosimy o wykreślenie w pkt 3.2 słowa „itp ." oraz ograniczenie miejsca
ubezpieczenia do RP i wprowadzenie limitu dla ochrony ubezpieczeniowej „podczas
transportu mienia na i z powyższych miejsc" do 100.000,00 PLN .
Odpowiedź 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ochrony podczas transportu
mienia na i z powyższych miejsc w wysokości 300.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia.
Pytanie 3
Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony opisany w pkt 2.9. sprzęt pomiarowy,
badawczy itp. używany na morzu i pod wodą, a jeśli niemożliwe jest wykreślenie to
prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź 3:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający wyraża zgodę na
wprowadzenie limitu w wysokości 80 000,00 zł .

Pytanie 4
Prosimy o wprowadzenie limitu dla zakresu opisanego w pkt 2.2 o) - w zakresie
uderzenia jednostki pływającej - w wysokości 100.000,00 zł na jeden i wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź 4:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości
1OO.OOO zł w odniesieniu do uderzenia jednostki pływającej w budowle i urządzenia
hydrotechniczne.
Pytanie 5
Prosimy o wprowadzenie limitu dla zakresu opisanego w pkt 2.2 p) - w zakresie
działania wody na budowle i urządzenia hydrotechnicze - w wysokości 300.000 ,00 zł
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź 5:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.
Pytanie 6
Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony pkt 2.2 r) - „podczas
Odpowiedź 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę .

montażu

i demontażu "

Pytanie 7
Prosimy o podanie wartości zgłoszonego do ubezpieczenia pomostu oraz mariny w
Czernicy oraz podanie wartości jednostek pływających zgłoszonych do ubezpieczenia
na lądzie.
Odpowiedź 7:
Wartość pomostu - 183 439 ,68 zł .
Wartość jednostek pływających - 93 000 ,00 zł (Zamawiający wprowadza limit
odpowiedzialności w wysokości 50 000 ,00)
Pytanie 8
Prosimy o

włączenie

montażowych

do zakresu ochrony klauzuli drobnych prac budowlano-

w treści :

„Za zachowaniem nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
Umowy uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje drobne prace
budowlano-montażowe prowadzone przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w
obrębie ubezpieczonych lokalizacji, do maksymalnej wysokości 5. OOO. OOO, OO zł
z tytułu jednego zdarzenia oraz łącznie na wszystkie zdarzenia w trakcie
rocznego okresu ubezpieczenia.
Ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych na warunkach
niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac i materiałów będących
własnością lub znajdujących się na ryzyku Ubezpieczającego oraz wartość
mienia istniejącego, stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało
zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac
budowlano-montażowych i które jest ubezpieczone ww. polisą .
Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w
ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku
lub konstrukcji albo pokrycia dachu."

Odpowiedź

8:

Zamawiający wyraża zgodę

na wprowadzenie zmiany. Przy czym w odniesieniu do
„ wartości mienia istniejącego, stanowiącego własność Ubezpieczającego, które
zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac
budowlano-montażowych i które jest ubezpieczone ww. polisą. " Limit wynosi nie mniej
niż 1O.OOO.OOO zł
Pytanie 9
Prosimy o

informację

mienia zgłoszonego do ubezpieczenia są budynki
nieużytkowane , wyłączone z eksploatacji , pustostany, budynki w złym stanie
technicznym lub czy Zamawiający w okresie trwania umowy ubezpieczenia planuje
wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle.
Odpowiedź 9:
Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie posiada budynków nieużytkowanych ,
wyłączonych z eksploatacji oraz pustostanów. Na chwilę obecną nie ma też planów co
do wyłączeń budynków z eksploatacji. Zamawiający nie posiada także budynków
w złym stanie technicznym.
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