INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Znak sprawy: DZP.260.3.2022

Kraków, 14 lutego 2022 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na:
usługi ubezpieczeniowe dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP.260.3.2022.

ODPOWIEDZI NA PYTANI A ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania
Wykonawców, które wpłynęły drogą elektroniczną oraz, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
Zamawiający zmienia treść SWZ.
WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ

1) Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SWZ potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SWZ mają zastosowanie OWU
Ubezpieczyciela o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nie uregulowanych w SWZ i Umowie mają
zastosowanie OWU Ubezpieczyciela o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ i Umową.
Postanowienia w tym względzie zostały opisane w § 3 wzoru Umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do SWZ.

2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do terminu
realizacji zamówienia/ okresu ubezpieczenia. Prosimy o rozważenie możliwości i
wyrażenie zgody na zmianę okresu ubezpieczenia na okres max 12 miesięcy od
01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. dla wszystkich grup ubezpieczeń w ramach
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postępowania (z zastrzeżeniem że niektóre wskazane przez Zamawiającego polisy
zostaną wystawione na okres krótszy niż 12 mies. z rozliczeniem pro rata)

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie
prosimy o rozważenie modyfikacji SWZ oraz umowy nr DZP.260.2.2022, poprzez
wprowadzenie kl. wypowiedzenia w poniższej treści:

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 2
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub
drugiego 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 9 miesięcy ochrony udzielanej w pierwszym lub drugim okresie
rozliczeniowym, przekroczy 40%;
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.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SWZ.
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Ewentualna zmiana SWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych
wykonawców.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę okresu ubezpieczenia.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli w treści wskazanej powyżej.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

3) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SWZ w zakresie ryzyka
podtopienia mienia. Prosimy o udzielenie informacji czy ubezpieczone będzie mienie
znajdujące się poniżej gruntu, składowane niżej niż 10 cm nad podłogą. Jeśli tak, prosimy
o wskazanie rodzaju tego mienia, szacunkowej wartości.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że ryzyko podtopienia mienia zostało zdefiniowane w punkcie A.
Zdarzenia Losowe ppkt h) w Załączniku nr 1 do SWZ.
Elementy składowane poniżej poziomu gruntu na wysokości mniejszej niż 10 cm :
Budynek numer 3 –w pomieszczenia laboratoryjne: w Laboratorium Mikroskopu
Sił Atomowych drobne elementy typu UPS, kompresor, kontroler do mikroskopu, w
Laboratorium w Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych: tory spektrometryczne
promieniowania gamma, detektor półprzewodnikowy
Budynek numer 5 –kuchnia - chłodziarki (własność Planet ), komunikacja - separator
wody i oleju typ Drukomat (wartość urządzenia na podstawie oferty w momencie
zakupu - 2200 zł),
Budynek numer 8 – przyziemie – centrala wentylacyjna (wartość szacunkowa – 14 760
zł )

ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
www.ifj.edu.pl
centrala: +48 12 662 8000

dyrektor: +48 12 662 8200
e-mail: dyrektor@ifj.edu.pl
fax: +48 12 662 8458

str. 3
NIP: PL 6750000444
REGON: 000326983
RIN: RIN-III-61/04

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Budynek numer 11 i 12 - bunkier Gantry: elementy Gantry 1 i 2 , UPS-y w bunkrach
Gantry
Budynek numer 25 – archiwum LADIS - niszczarka (3000 zł), materiały biurowe (2000
zł), sprężarkownia - osuszacz ziębniczy (wartość urządzenia na podstawie oferty w
momencie zakupu - 2400 zł), separator wody i oleju typ Drukomat (wartość urządzenia
na podstawie oferty w momencie zakupu - 2200 zł),
Budynek 26 – pompy do zasilania układu chłodzenia kompresorów – 2 szt. I;
budynek 1 - pompownia (chłodzenie cyklotronu AIC-144)
budynek 5 - spektrometr całego ciała – wartość 70 573,77 zł
Zamawiający nie jest w stanie w tym momencie oszacować dokładnie wartości wszystkich
pozycji, które znajdują się poniżej gruntu i są składowane niżej niż 10 cm nad podłogą, gdyż
niejednokrotnie sa one częścią większych układów.

4) Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia do zakresu ubezpieczenia mienia
poniższej klauzuli:
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub
jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie
odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym
zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z
jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy
komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek
działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie
lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody
następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu,
utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą
następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady
dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń,
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które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania
szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej
się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i
elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń
elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane
instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi
takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych
instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji
wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który
rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej.
Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby
czasowe i logiczne”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia mienia powyższej
klauzuli.

5) Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia do zakresu ubezpieczenia mienia
poniższej klauzuli:
Klauzula - wyłączenie choroby zakaźnej
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że z zakresu ochrony
ubezpieczeniowej wyłączone są wszelkie straty, szkody, odpowiedzialność,
roszczenia, koszty lub wydatki, niezależnie od ich charakteru (szkody),
spowodowane przez, wynikające z lub związane z chorobą zakaźną, niezależnie od
zajścia innych zdarzeń przyczyniających się jednocześnie lub w jakiejkolwiek innej
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kolejności do powstania tych szkód, chyba że spowodowane są one również innym
zdarzeniem objętym ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która
może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z
dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub
inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy,
czy też nie, oraz
2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między
innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych,
przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub
gazowe, lub między organizmami, oraz
3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem
szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub
grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub
utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuścił możliwość wprowadzenia do ubezpieczenia Klauzuli
wyłączenia choroby zakaźnej zgodnie z punktem A. Postanowienia dodatkowe ppkt. 5
Załącznika nr 1 do SWZ. Intencją Zamawiającego była możliwość wprowadzenia niniejszego
wyłączenia w treści stosowanej standardowo przez Wykonawcę, bez narzucania
obowiązującej treści.
W związku z tym Zamawiający wprowadza zmianę do Załącznika nr 1 do SWZ, pkt A.
Postanowienia dodatkowe, ppkt 5 po słowach: „Dopuszcza się wprowadzenie do
ubezpieczenia Klauzuli wyłączającej ryzyko Choroby zakaźnej” dopisuje się „w treści
stosowanej standardowo przez Wykonawcę.”
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Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk

6)Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia do zakresu ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego poniższej klauzuli:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub
jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie
odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym
zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z
jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy
komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek
działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie
lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody
następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu,
utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą
następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady
dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń,
które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania
szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej
się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i
elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń
elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane
instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi
takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych
instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji
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wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który
rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej.
Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby
czasowe i logiczne”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego powyższej klauzuli.

7) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższego
zapisu w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:
Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem
poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela
rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.
Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:
– w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z
włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości
odtworzeniowej,
– w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka,
wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
– wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia
powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta
dla danego urządzenia.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SWZ
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego powyższej klauzuli.
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8) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższego
zapisu w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:
Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż
odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje
rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:
- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem
oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej,
tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej
ryzyka wartość odtworzeniowa
będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie
ze współczynnikiem zużycia
podanym w Tabeli nr 1 niniejszego pkt b) albo w odniesieniu do tomografów
komputerowych zgodnie ze wzorem
podanym w pkt c) niniejszego ustępu.
Tabela nr 1
a) Oznaczenie lamp

Zmniejszenie odszkodowania

(bez tomografów komputerowych – patrz po okresie

miesięczny

pkt. b)

współczynnik

użytkowania

· Lampy rentgenowskie (poza medycyną) 6 miesięcy

5,5 %

· Lampy laserowe (poza medycyną)
· Lampy rentgenowskie-anodowe - w

12 miesięcy

3,0 %

szpitalach, oddziałach radiologicznych,
· Lampy laserowe (w medycynie),
· Lampy elektronopromieniowa (CRT) w
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zapisie FOTO- (poza medycyną)
· Lampy analizujące (poza medycyną)
· Tyratrony (w medycynie)
· Lampy kineskopowe (poza medycyną)

18 miesięcy

2,5 %

Rentgeny-lampy anodowe przy częściach 24 miesiące

2,0 %

· Lampy wysokiej częstotliwości (poza
medycyną)

rentgenologicznych (w medycynie )
Inne lampy projektowe (w medycynie)
Lampy pamięciowe (poza medycyną)
Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w

24 miesiące

1,5 %

medycynie)
Rentgenowskie lampy wzmacniające
obraz (w medycynie)
Lampy analizujące / Kineskopy (w
medycynie)
Lampy akceleratora liniowego (w
medycynie)
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i
obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy,
b) w przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp
płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o
stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:
5) P × 100
6) PG × X × Y
gdzie:
P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem
odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela)
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przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod
obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.
PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący
liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,
X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta
dla lamp danego rodzaju:
a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż
6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:
Y = współczynnik likwidacyjny
a) lampy rentgenowskie współczynnik 2
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują
indywidualne warunki udzielonej gwarancji.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SWZ
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego powyższej klauzuli.

9)Odnośnie sprzętu elektronicznego przenośnego zwracamy się z uprzejmą prośbą o
rozważenie możliwości wprowadzenia poniższego zapisu:
Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za
szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym użytkowanym do celów służbowych
poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu
Ubezpieczyciel. odpowiada tylko wtedy gdy:
-

pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),

ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
www.ifj.edu.pl
centrala: +48 12 662 8000

dyrektor: +48 12 662 8200
e-mail: dyrektor@ifj.edu.pl
fax: +48 12 662 8458

str. 11
NIP: PL 6750000444
REGON: 000326983
RIN: RIN-III-61/04

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
-

w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie
istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,

-

kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń
czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na
parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),

-

sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z
włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25%
wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe
wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego
braku.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację
SWZ
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego powyższej klauzuli.

10)Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów
SWZ w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poprzez wprowadzenie
poniższego zapisu:
Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych,
oprogramowaniu i programach komputerowych (IT – Information Technology).
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy
ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu
ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o
następującej treści:
W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które
rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
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Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania
bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
a.

szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub
uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych,
oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem,
uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,

b.

wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w
pkt. a,

c.

utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności,
zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów
komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu
szkód określonych w pkt. a.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o
odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

W przeciwnym wypadku zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie, że intencją
Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ochrony szkód wskazanych poniżej:
a. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia,
w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub
programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem
lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,
b. wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w
pkt. a,
c. utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności,
zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów
komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu
szkód określonych w pkt. a.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli do SWZ.
Jednocześnie Zamawiający potwierdza, ze że nie jest intencją Zamawiającego włączenie do
zakresu ochrony szkód wskazanych poniżej:
a)

szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub
uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w
danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych,
spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną
deformacją ich oryginalnej struktury,

b)

wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód
określonych w pkt. a,

c)

utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania,
dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych,
oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty
wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.

11) Str. 6 SWZ Zapis Postanowienia dodatkowe: Postanowienia ogólnych lub
szczególnych warunków ubezpieczenia, z których wynika, że zakres jest węższy niż
opisany w SWZ nie mają zastosowania – Proszę o potwierdzenie, że w sprawach
nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia
Wykonawcy wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi zapisami.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nie uregulowanych w SWZ i Umowie mają
zastosowanie OWU Wykonawcy o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ i Umową.
Postanowienia w tym względzie zostały opisane w § 3 wzoru Umowy stanowiącym załącznik
nr 4 do SWZ.
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12) Str. 6 SWZ Zapis Postanowienia dodatkowe: Przy szkodzie całkowitej Ubezpieczony
może odtwarzać mienie bez obowiązku zachowania dotychczasowych wymiarów,
konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych
rozwiązań jest technicznie, prawnie lub ekonomicznie nieuzasadnione. W przypadku nie
odtwarzania mienia wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i
kosztorysu, do wysokości sumy ubezpieczenia danego mienia, bez potrącania zużycia. –
Proszę o zamianę wyrażenia „bez potrącania zużycia” na wyrażenie „ z potrącaniem
zużycia”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

13) Str. 7 SWZ Zapis Wysokość franszyz i udziałów własnych: Prosimy o wprowadzenie
franszyzy redukcyjnej dla urządzeń, w tym aparatury medycznej w ubezpieczeniu mienia
od wszystkich ryzyk w wysokości 10% szkody min. 1.000 zł.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej franszyzy.

14)Str. 9 SWZ Zapis Franszyza redukcyjna: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego w wysokości 10%
szkody min. 300 zł.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej franszyzy.

15)Str. 9 SWZ Zapis Postanowienia dodatkowe: Postanowienia ogólnych lub szczególnych
warunków ubezpieczenia, z których wynika, że zakres jest węższy niż opisany w SWZ nie
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mają zastosowania – Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami
SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wraz zawartymi tam
wyłączeniami i innymi zapisami.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nie uregulowanych w SWZ i Umowie mają
zastosowanie OWU Wykonawcy o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ i Umową.
Postanowienia w tym względzie zostały opisane w § 3 wzoru Umowy stanowiącym załącznik
nr 4 do SWZ.

16) KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NABYTYCH PO ZEBRANIU DANYCH (DO UBEZPIECZEŃ MIENIA I SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO) – proszę o wprowadzenie limitu nie więcej niż 10% SU.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że wielkość nowych środków trwałych objętych klauzulą w pierwszym roku
ubezpieczenia nie przekroczy 10% SU.

17) Proszę o informację, jakie inwestycje/zakupy są planowane w okresie najbliższych
trzech lat, które miałby zostać objęte ubezpieczeniem po ich realizacji?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że planowane inwestycje na najbliższe 2 lata zostały podane w
załączniku 1.1 do SWZ, str.5, pkt A.7.
W chwili obecnej nie ma możliwości określenia inwestycji na ostatni rok ubezpieczenia.
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18) KLAUZULA BRAKU POTRĄCEŃ (DO UBEZPIECZENIA MIENIA I SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO): Proszę o dopisanie, że odszkodowanie będzie wypłacane po
potrąceniu zużycia.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

19)W odniesieniu do klauzuli ochrony mienia nie przygotowanego do pracy, mającej
zastosowanie do sprzętu elektroniczego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie
modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie poniższego zapisu:

– sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i
pomieszczeniach do tego przystosowanych,
- termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O
przedłużeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez
Ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę
ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia
warunków,
- ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania
sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje
zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa szkody które powstały w
dostarczanym lub przekazanym sprzęcie/częściach, o ile mienie to zostało zgłoszone
do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem
ubezpieczonego sprzętu lub szkody, które są pokrywane przez producenta,
dostawcę lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia.
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Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SWZ

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

20) W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu, zwracamy się z
uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie poniższego
zapisu:

1.

Ubezpieczeniem nie są objete jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z
transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów
cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o
świadczenie usług logistycznych.

2.

W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem
transportu lub kradzieży z włamaniem Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko
wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na
terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz
całodobowo dozorowanym.

3.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
1)

powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania
niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku , jak
również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalna ładowność;

2)

powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w
pojeździe;

3)

powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i
właściwości przewożonego w nim mienia;

4)

powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi,
ilości lub objętości;
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5)

powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;

6)

powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia
narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej
środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub
leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;

7)

powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie
tej samej nieruchomości (posesji).

4.

Ponadto ochrona ubezpieczniowa nie obejmuje transportu:
1)

obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki

2)

mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SWZ

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu

21)W odniesieniu do klauzuli składowania mającej zastosowanie do sprzętu elektroniczego,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie
poniższego zapisu:
Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na
podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SWZ

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.
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22)W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej zwracamy się z uprzejmą prośbą o
rozważenie modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie poniższego zapisu:
niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:
- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru
budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SWZ

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

23)W odniesieniu do klauzuli zalaniowej zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy
w ostatnim przeglądzie budowalnym stwierdzono nieszczelności w dachu lub stolarce
okiennej. Jeśli tak to którego budynku to dotyczy i czy został już przeprowadzony
remont/wymiana lub na kiedy jest zaplanowany.

Odpowiedź:
W ostatnim protokole z przeglądu stwierdzono nieszczelności dachu budynku nr 18.
Nieszczelności zostały usunięte w listopadzie zeszłego roku.

24) W odniesieniu do klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji zwracamy się z uprzejmą
prośbą o rozważenie modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie zastrzeżenia, że ochroną są
objęte wyłączenie budynki w których odłączono media oraz jest pod stałym dozorem.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SWZ
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Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający planuje w
okresie ubezpieczenia wyłączenie z eksploatacji któregoś z budynków. Jeśli tak to
którego i na jaki okres.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zastrzeżenia, że ochroną są objęte
wyłączenie budynki w których odłączono media oraz jest pod stałym dozorem.
Zamawiający nie przewiduje w tym momencie wyłączenia z eksploatacji któregokolwiek z
użytkowanych budynków.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ:

25) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony z tytułu OC za szkody w mieniu
pracowniczym w tym pojazdach, z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem na str.11 załącznika 1 do SWZ zakres
ubezpieczenia dotyczący szkód w mieniu pracowniczym nie obejmuje utraty pojazdu.

26)Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację o rodzaju mienia ruchomego
przechowywanego, w pieczy, pod kontrolą, kto jest jego właścicielem, oraz w jaki sposób jest
zabezpieczone przed kradzieżą/dostępem osób trzecich.

Prosimy również o modyfikację SWZ poprzez wprowadzenie poniższego zastrzeżenia:
1.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki,
naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze
wykonywanych przez ubezpieczonego;
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2) powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy
korzystania z cudzej rzeczy;
3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach;
4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia,
powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem,
wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem,
ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków
identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.
2.

W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany
niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub
ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się
do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest
wolny
od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SWZ

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że mienie może należeć do różnych instytucji i jednostek naukowych
oraz podmiotów współpracujących (mogą to być m.in. urządzenia, aparaty, dokumenty).
Zabezpieczenie mienia jest identyczne jak pozostałego mienia należącego do Instytutu –
szczegóły odnośnie zabezpieczeń znajdują się w załączniku 1.1 do SWZ .
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji do SWZ.
Jednocześnie Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania wyłączeń ochrony
zapisanych w OWU, jeżeli nie stoją w sprzeczności z SWZ i Umową.
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27) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację kto jest właścicielem i jaka jest
szacunkowa wartość mienia poddanego obróbce/naprawie.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje mienie może należeć do różnych instytucji i jednostek naukowych
oraz podmiotów współpracujących (urządzenia, aparaty, dokumenty). Zabezpieczenie
mienia jest identyczne jak pozostałego mienia należącego do Instytutu.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji do SWZ. Jednocześnie
Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania wyłączeń ochrony zapisanych w OWU,
jeżeli nie stoją w sprzeczności z SWZ i Umową.

28) Prosimy o modyfikację SWZ w odniesieniu do szkód w mieniu poddanym
obróbce/naprawie poprzez wprowadzenie niniejszego zastrzeżenia:

1.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) polegających na utracie mienia z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia;
3) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy
korzystania z cudzej rzeczy;
4) powstałych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez
ubezpieczonego, chyba że mienie przechowywane jest w związku z obróbką,
naprawą, czyszczeniem lub innymi usługami o podobnym charakterze;
5) powstałych w pojazdach podczas jazd próbnych dokonywanych w odległości
powyżej 10 km od miejsca wykonywania usługi oraz w przypadku gdy kierujący
pojazdem nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SWZ
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji do SWZ. Jednocześnie
Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania wyłączeń ochrony zapisanych w OWU,
jeżeli nie stoją w sprzeczności z SWZ i Umową.

29) Prosimy o modyfikację SWZ w odniesieniu do OC z tytułu użytkowania nieruchomości
obcej poprzez wprowadzenie niniejszego zastrzeżenia:

1.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) w gruntach;
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia;
3) powstałych w urządzeniach , instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie
stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub
innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za
wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SWZ

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji do SWZ. Jednocześnie
Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania wyłączeń ochrony zapisanych w OWU,
jeżeli nie stoją w sprzeczności z SWZ i Umową.
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30)Prosimy o modyfikację SWZ w odniesieniu do OC pracodawcy poprzez wprowadzenie
niniejszego zastrzeżenia:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących
poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SWZ

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji do SWZ. Jednocześnie
Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania wyłączeń ochrony zapisanych w OWU,
jeżeli nie stoją w sprzeczności z SWZ i Umową.

31) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż z zakresu ochrony ubezpieczeniowej
wyłączona jest odpowiedzialność cywilna z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, lub
wykonywania czynności medycznych oraz badań klinicznych i eksperymentów medycznych z
udziałem ludzi.

Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza wyłączenia z zakresu ochrony ubezpieczeniowej
odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, lub wykonywania
czynności medycznych oraz badań klinicznych i eksperymentów medycznych z udziałem ludzi
. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że IFJ PAN na podstawie podpisanych Umów wytwarza
oraz dostarcza wiązkę protonów w celu wykonania zabiegów napromieniania nowotworów
gałki ocznej oraz nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku.
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32) W nawiązaniu do zakresu terytorialnego ochrony w ubezpieczeniu OC określonego
jako: cały świat z włączeniem USA i Kanady oraz cały świat w związku z wykonywaniem
przez pracowników i doktorantów oraz osób umocowanych na podstawie innych tytułów
prawnych obowiązków służbowych, związanych z prowadzeniem działalności zwracamy
się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji do oceny ryzyka:
a. wskazanie rodzaju prowadzonej działalności, oraz osiąganego obrotu rocznego
poza teren RP
b. zwracamy się z uprzejmą prośbą precyzyjnie określić kraje o które ma zostać
rozszerzony zakres pokrycia/ wskazać listę państw).

Odpowiedź:
a) Obroty poza RP za rok 2021 zostały podane w punkcie 3 załącznika 1.3 do SWZ – za
rok 2021 wyniosły 2.155.885,03 PLN.
Rodzaj prowadzonej działalności: działalność badawczo-rozwojowa, usługowa (m.in.
odczyty dawkomierzy, napromienianie elektroniki, specjalistyczne badania)
b) Zamawiający nie będzie precyzyjnie określał krajów – zakres terytorialny został
wskazany jako cały świat z włączeniem USA i KANADY

33) W odniesieniu do OC z tytułu organizowania imprez, zwracamy się z uprzejmą
prośbą o uzupełnienie informacji potrzebnych do oceny ryzyka:
-rodzaj przeprowadzanych imprez, planowane imprezy w okresie ubezpieczenia
Prosimy również o modyfikację SWZ poprzez wprowadzenie poniższego zastrzeżenia:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony
przeciwpożarowej, agencję ochrony oraz służbę zdrowia, w związku z działaniem
w miejscu i w czasie trwania imprezy;
2) powstałe w pojazdach oraz w rzeczach w nich pozostawionych;
3) powstałe w następstwie pokazu sztucznych ogni, fajerwerków.
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Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SWZ

Odpowiedź:
Przeprowadzane imprezy to: konferencje, sympozja, widowiska, prezentacje, szkolenia Zamawiający nie jest w stanie wskazać wszystkich imprez, które mogą wystąpić w okresie
ubezpieczenia. Szczegóły są publikowane na bieżąco na stronie IFJ,
https://www.ifj.edu.pl/conf/
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zastrzeżenia do SWZ. Jednocześnie
Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania wyłączeń ochrony zapisanych w OWU,
jeżeli nie stoją w sprzeczności z SWZ i Umową.

34) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość
doprecyzowania intencji Zamawiającego poprzez zmodyfikowanie zapisów SWZ w
odniesieniu do szkód z tytułu czystych strat finansowych, poprzez rozważenie
możliwości wprowadzenia dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności w tym zakresie
zgodnie z poniższym:


Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
-

powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,

-

wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy
wykonywaniu władzy publicznej,

-

wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych
osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,

-

wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli
powstały
w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,

-

związane ze stosunkiem pracy,

-

wynikające z niedotrzymania terminów,
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-

przekroczenia ustalonych kosztorysów,

-

wynikające z działalności reklamowej,

-

powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania
informatycznego,

-

wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy
zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci
niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem
lub korzystaniem z Internetu,

-

szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu,

-

czyste straty finansowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane lub
dostarczone przez Ubezpieczonego lub też na jego zlecenie

-

w związku z działalnością zawodową,

-

w związku z wydawaniem wszelkich opinii, ekspertyz,, opracowań naukowych
itp.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą
o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych wyłączeń do SWZ.
Jednocześnie Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania wyłączeń ochrony
zapisanych w OWU, jeżeli nie stoją w sprzeczności z SWZ i Umową.

35) W odniesieniu do OC podwykonawców zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie:
a. rodzaju i zakresu prac/usług/czynności zlecanych podwykonawcom,
b. procentowego udziału podwykonawców w pracach/ usługach danego
rodzaju,
c. czy są to podwykonawcy stali, czy zmienni,
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d. czy ubezpieczony korzysta z procedur doboru podwykonawców (jeżeli tak
zwracamy się z uprzejma prośba o wskazanie krótkiego ich opisu),
e. czy ubezpieczony wymaga od podwykonawców posiadania polis OC (czy
istnieje wymóg minimalnej sumy gwarancyjnej).
f. czy Zamawiający dopuszcza możliwość zachowania prawa do regresu ?

Odpowiedź:
Odnośnie punktów od a do d Zamawiający nie jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi z
uwagi na wielość podwykonawców i czynności im zlecanych.
Odnośnie punktu e – Zamawiający nie wymaga od podwykonawców posiadania polis OC.
Odnośnie punktu f – Zamawiający dopuszcza możliwość zachowania prawa do regresu z
zastrzeżeniem zapisów SWZ w zakresie klauzuli zniesienia regresu.

36) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SWZ
poprzez wykreślenie klauzuli reprezentantów w odniesieniu do ubezpieczenia OC (w tym
również z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług w ramach procedury medycznej –
radioterapia protonowa nowotworów oka)
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SWZ

Z uwagi na rodzaj działalności zgłoszonej do ubezpieczenia wprowadzenie ww.
klauzuli może rodzić powstanie ryzyka moralnego.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą
prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

W przeciwnym wypadku zwracamy się z uprzejma prośbą o potwierdzenie, iż ww.
klauzula nie wyłącza regresu ubezpieczyciela wobec osób, które wyrządziły szkodę
umyślnie.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli reprezentantów w odniesieniu do
ubezpieczeń OC. Potwierdzamy, że klauzula nie wyłącza regresu ubezpieczyciela wobec osób,
które wyrządziły szkodę umyślnie.

37) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, iż suma gwarancyjna oraz
podlimity odpowiedzialności określone są na jeden i wszystkie wypadki w każdym
rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że suma gwarancyjna oraz podlimity odpowiedzialności
określone są na jeden i wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

38) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż zakres ochrony ubezpieczeń
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w wyniku przygotowania i
weryfikacji indywidualnego planu radioterapii protonowej dla pacjenta.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w
związku z realizacją umowy o świadczenie usług w ramach procedury medycznej obejmuje
szkody powstałe w wyniku przygotowania i weryfikacji indywidualnego planu radioterapii
protonowej dla pacjenta, w części zadań wykonywanych przez pracowników IFJ.

39) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż zakres ochrony ubezpieczeń
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód wyrządzonych osobie trzeciej w
następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania
udzielania świadczeń zdrowotnych.
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Odpowiedź
Zamawiający informuje, nie prowadzi działalności leczniczej i że w ramach prowadzonej
działalności nie udziela świadczeń zdrowotnych.

40) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest
objecie ochroną z tytułu nie wykonywania czynności medycznych lecz objecie ochroną oc
z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzętu i personel na rzecz Szpitala.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną wszelkich czynności
Zamawiającego w związku realizacją umów, których przedmiotem jest wytwarzanie i
dostarczanie wiązki protonów do stanowisk gantry oraz stanowiska terapii oka w celu
przeprowadzenia zabiegów napromieniowania nowotworów zlokalizowanych poza
narządem wzroku oraz nowotworów gałki ocznej.

41) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie iż suma gwarancyjna oraz
podlimity odpowiedzialności określone są na jeden i wszystkie wypadki w każdym
rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że suma gwarancyjna oraz podlimity odpowiedzialności
określone są na jeden i wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

42) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych
w SWZ zastosowanie mają owu Wykonawcy, w tym wyłączenia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nie uregulowanych w SWZ i Umowie mają
zastosowanie OWU Ubezpieczyciela o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ i Umową.
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Postanowienia w tym względzie zostały opisane w § 3 wzoru Umowy stanowiącym załącznik
nr 4 do SWZ.

43)Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zmian do SWZ w poniższym z apisie:
Zakres ubezpieczenia będzie obejmował szkody spowodowane promieniowaniem
jonizującym, laserowym lub maserowym, skażeniem radioaktywnym, polem
magnetycznym lub elektromagnetycznym, co najmniej w odniesieniu do szkód
poniesionych przez pracowników Ubezpieczającego. – wnioskujemy o podlimit w
wysokości max 250.000 zł i wykreślenie zwrotu „co najmniej”

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że zapis w SWZ odnośnie szkód spowodowanych promieniowaniem
(załącznik nr 1, pkp 5.2 Postanowienia dodatkowe pkt. 6., str. 12) nie obejmuje słów „co
najmniej”.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

44) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SWZ w
odniesieniu poziomu franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:
Franszyza redukcyjna:


5% nie mniej niż 3 000,00 zł dla czystych strat finansowych,



5% nie mniej niż 2 000, 00 zł dla szkód w dokumentach,



10 % nie mniej niż 2 000,00 zł dla szkód w pojazdach mechanicznych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanych franszyz.
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44) W związku z trwającymi pracami związanymi z przygotowaniem oferty
ubezpieczeniowej w toczącym się postepowaniu zwracamy się z wnioskiem o
przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.02.2022r. godz.10,00.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie
Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem,
prof. dr hab. Tadeusz Lesiak

Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
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