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Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie
usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia i odoowiedzialności
cywilnej. w podziale na zadania. znak postępowania: NZ-NT/II/PN/02/14

Zał]anie 2: Ubezpiecz€nie mienia i odpowiedzialności cywilnej Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa.

TREŚC ZAPYTAŃ nr !-2l WRAZ Z oDPoWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGo

Na podstawie ań. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (i.t. Dz. U. z 2013 poz.907 z pożn. zm.), Zamawiający informuje, że w dniu
28.0I.20I4r' wpłynęły niżej wymienione pytania dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (dalej 

',SIWZ'') w zakresie częŚci nr 2 zamówienia.
Zamaw iający p o n iżej p rzed s tawia treś ć zapy tań w r 

^z 
z wyj aŚn ien iami.

Pytanie nr 1:
Czy Zama'wiający we wszystkich adresach posiadał w poprzednich 3 latach ubezpieczenia o
zakresie analogicznym z oczekiwanym? Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic.
Odpowiedź:
W okresie, o który pyta Wykonawca. rv mie.isce starych zostały wybudowane dwie nowe
Stacje Ratclwnictwa Morskiego w Łebię i 'folknrickLl oraz nowa stacja lv Ilelu' które zostały
włapzone do trbezpieczenia w zakresie analogiczlrynr do oczekilvanego.

Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierclzenie, Zę W spralvach nieuregulowanyclr \ł'Zaproszęnirr do składania ot-ert,

nrają zastosowanie przepisy prawa oraz ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykolrawcy. Jezeli
oWU wskazują przesłanki wyłączające bądż ogranicza.iące oclpowieclzialność
lJbezpieczycieia to mają orre zastosowanie. chyba Żę Zamawiający włączył je do zakresu
ubezpieczenia w zaproszeniu.
Odpowiedź:
Zgodnie zzapisem $ 8 pkt. 1 i pkt. 3 załącz,l'ńka nr 14 SIWZ: ,'W spralvach nietrregulowanych
umową stosu.ie się odpowiednie pr:zepisy Kcldeksu Cywillrego, Ustaw-v o działalnclści
ubezpieczeniow'ej oraz inne połvszechnie obowiązujące przepis.v prawa polskiego'' oraz ."W
przypadku zaistnienia rozbieżrroŚci pomiędzy postanor,l'ieniami umowy a zapisarni Za\Yaftymi
W ogólnych Warunkaclr tlbezpieczęn'la Stron5; przyjmą rozwiąz.anie, które będzie
korzystniej sze dla Zanrawiai ącego''.

Pytanie nr 3:
Czy w magazynach występuje wysokie składowanie tj. powyżej 7nl nad pozionr posadzki.
Odporviedź:
Zamawiający infbrmuje' Zę w magaz)inć}cl, nie występuje składowanie powyżej 7m nad
poziom posaclzki.

Pytanie nr 4:
Prosimy o przyjęcie limitu odpowiedzialności dla mienia zlokalizowanego w MSR Trzebieżi
BSR Swibno dlaryzyka powodzi do kwoty 200.000 zł
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odpowiedź:
Zamawiający wyraŻa Zgodę naprzyjęcie limitu odpowiedzialności dla mienia
zlokalizowanego w MSR Trzebieżi BSR Świbno dlaryzykapowodzi do kwoty 200.000,00
zł. Ponadto Zamawiający informuje, ze dokonał zmiany treŚci SIWZ w zakresie pkt 3.1 ppkt 1

lit b opisu przedmiotu zamówienia(zał. nr 8 do SIWZ) i pkt2.I ppkt i lit b istotnych
postanowień umowy (zał 14 do SIWZ) * dopisano zdanię drugie.

Pytanie nr 5: W zakresie zadania II p. 5.2 - prosimy o przy.ięcie iimitu automatyczne.j
ochrony ubezpieczeniowej clla nowo nabytegcl nrienia lv w1'sokoŚci 15% podanej strmy
ubezpieczenia. Prosimy .jednocześnię o okreŚlenie wielkoŚci planclwanych zakupórv sprzęttt
elęktrclnicznego W okresie ubezpieczenia'
odpowiedź:
Zamawiający wyra'Ża zgodę na przyjęcie linritir autonrat'vczlle.i ochtony ubezpieczeniowej dla
nowo nabytego nrienia w rvysokclści 15oń pcldanej sumy ubezpieczenia. JednoczeŚnie
infonnujrnY, żę nie planujelny rozszerzenia posiadanej bazy sprzętu elektronicznego, a
jedynie drobne zakupy na biezące pofu:zeby Zanralviającego.

Pytanie nr 6: Jednocześnie proponujemy treŚć klauzuli automatycznego pokrycia do pytania
5:

Klauzu la automatyc znego p okrycia sprzętu elektronic zilego
Zzachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsząklauzuląpostanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy lbezpieczenia, ustala się, ze:
1. Wykonawca obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową bez konieczności
wczeŚniejszej deklaracji, nowo naby.ty sprzęt ęlęktroniczny lub wzrost wartości
po s iadane go sprzętu el ektronicz ne go związany z j e go pr zeszacowaniem, ul ep szeniem'
modernizacją remontem' o ile nabycie lub wzrost wartości nastąpiło w okresie
ubezpieczenia.
2. odpowiedzialność Wykonawcy ztytuŁu umownego włączenianiniejszej klauzuli
ograniczona zostaje do limitu 20Yo wartości sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
u stal o nej w dniu zawier ania umo wy ub ezpie c zenia.
3. Ustala się, że sprzęt elektroniczny nabyty i inwestycje poczynione pIzez
Ubezpieczonego po zawarciu umowy ubezpieczenia będą automatycznie pokryte niniejszą
umową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego nabycia.
4. Zgłaszanie i rozliczanie inwestycji będzie się odbywało w następujący sposób:
i) do dziesiątego dnia od zakonczenia okresu ubezpieczenia Ubezpieczony
poinformuje Wykonawcy o Sprzęcie elęktronicznym nabytym i zaewidencjonowanym w
tym okresie;
2) ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni odzakoiczenia okresu
ubezpteczenia.
5. Składka dodatkowa jest naliczana od sumy faktycznie poniesionych kosztów
inwestycji przy zastosowaniu 50% stawki ustalonej dla danej grupy mienia w umowie
ubezpieczenia,bez względu narzeczywistą datę nabycia (objęcia w posiadanie) sprzętu
elektronicznego;
6. Klauzula automatycznego pokrycia sprzętu ęlęktronicznego odnosi się wyłącznie
do um ó w ub ezpie czeni a zaw i er any ch z p o dm i otam i pr ow adzącym i ewi dencj ę
posiadanych środków trwałych.

odpowiedź:
Zamaw iaj ący dopuszcza prop ono waną tre Ś ó Kl auz ul i automaty c zne go p okry c i a.
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Pytanie nr 7:
Czy występu.ią obiekty tymczasowe ? -"iakie, "iakie.i wartości i poc1jakim adresem..
Odporviedź:
Zanawtający infilrlnuj e. zę n i e uzytkuj e o bi ektórv tymczzt sor.vych.

Pytanie nr 8:
Prosiruy o potwierdzęnie . Źe: mienie wskazane do ubezpieczęniaobjęte jest ochronątylko na
lądzie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje' ze laptopy i notebooki v,,yszczególnione w załączniku nr 11 do
SIWZ na|eży objąó ochroną w trakcie użytkowania na lądzie i na iednostkach pływających,
a pozostałe mienie wskazane do ubezpieczenia w załączniku nr 11 do SIWZ i mienie
Wszczegolnione w załączniku 12 do SIWZ winno być objęte ochronątylko na |ądzie.

Pytanie nr 9: Wnosinry o potwierdzenie. zc rvsz.vstltie lruclyrrki zgłoszcrne do ubezpieczenia i
ich irrstalacje poddawane są regularnym przeglądeilrr lł1,nikający1n Z ptzępisórv prau'a, co
po tw"i erdzone .i e st kaŻdor azowo pi s em n.v-nr protok ołanl i'
Pytanie nr l0: Wnosimy o potw'ierdzenic. Że zabczpleczenia przociwpozalowe zastosowane
w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obow'iązującynri przepisami plawa oraz posiadają
aktr:alne przeglądy.

0dpowiedź na pytanie 9 i l0:
Zamawiający in{brmuje, ze regularnie prolvadzotre są przeglądy. o które pyta Wykonawca.
rłynikające z przepisów pra\Ą/a, a u,pisy dokonywatre sz1do ksiązek obiektów budor.ł,lanych.

Pvtanie nr I l:
Wnosimy o potwierdzęnie" że rvszystkie budynki zgłclszolre do ubezpieczenia posiadają
pozwolenie na uŻytkow-anie. w przeciwlrynr wypadku prosilrry o wskazanie budynków
niepclsiada.iącyclt takiego pozwolenia wtaz Z clkreśleniem pr:Zyczyny braku pozwolenia na
uŻytkowanie.
odpowiedź:
Zamawiający infbr'mu.ie, że rvŚrod budyrikór.v zgłoszonych do ubezpieczcrria zna.iciuje się
nowo rłybud<lw'any w }lęlu. ktory jest w' trakcie odbiorÓw końcoąłch. Zamawiający
spodziewa się otrzymać pozrvolenie na uzytkclwallie ww. budynku ok. 15 lutego 2014.
Pozostałe obiekt.v są clopuszczclne do uzytkcrrł'ania.

Pytanie nr 12:
Prclszę o podanie numeru PKD (2007) prowadzonei clzia}alrroŚci.
otlpowiedź:
Z'amawiający irrlbrnruję. Ze numer PKD prorvadzone.i działalności to 5522A

Pytanie nr 13:
Proszę o podanie wielkości budzętu na 20 14l.
odpowiedź:
Zamaluiający infbrnruj ę, Że budżęt na 20 1 4 r. wy"n o s i 3 3'67 2.0a0,00 pln.

Pytanie nr \42
Czy w sytuacji zgłoszenta szkody przez osobę trzecią z polisy Zamawiającego' w kazdym
przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia do Zobowiązanego z wnioskięm o
udzielenie pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy?
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odpowiedź:
Zamawta1ący jest skłonny podpisać jedno pełnomocnictwo do prowadzenia spraw w trakcie
trwania umowy' jednak szczegoły są do ustalenia z Wykonawcą po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 15: Proszę o v'ryraźne wyodrębnienię z wykazu szkód z zał. Nr 13 do SIWZ,
szkód zoC.
Pytanie nr 16: Jakie udziały własnelfranszyzy miały zastosowanie w wypłatach ilw
odszkodowań.

Odpowiedźna pytanie 15 i 16:
Zamawiający informuje, że nie posiada szkód zgłoszonych z oC.

Pytanie nr 17:
Proszę o podanie wykazu załoŻonych rezerw - na jakim etapie likwidacji jest dana Splawa i
opis max. szczegołov,ry na czym polega ww. szkoda (z rezerwą mamy do czynienia raczej
przy szkodach osobowych i wiedzą czy mamy do czynienia z wypadkiem Śmiertelnym (tu
istotne czy będzie musieli uwzględnić obowiązek alimentacyjny _ np. renta dla małoletnich
dzieci, ile osób bliskich pozostawił - dla ilu osób zapłacimy zadoścuczynienie za Śmieró
osoby bliskiej) , czy złamaną ręką bądż stłuczęniem palca ma diametralne znaczęnie d|a
wysokości przy szłej wypłaty).
odpowiedź:
Zamawiający informuje, Że do dnia dzisiejSzego nie ma ustalonych rezerw.

Pytanie nr 18:
Proszę o uzupełnienie wykazu szkodowoŚci o roszczenia zgłoszone, ale nie uznane - data
zdarzenia, kwota roszczenia,przyczyna szkody, przyczynaodmowy uznantatoszczen.
Odpowiedź:
Zamawtający nie posiada zgłoszonychroszczeń' które nie zostały \Znane.

Pytanie nr 19:
Proszę o potwierdzęflle) Żę zaktęs ubezpieczenia odpowiędzialności cywilnej nie obejmuje
szkód powstałych w związku z udzięlaniem pomocy medycznej' ratownictwem medycznym
oraz wszelkich innych czynności związanych z ratowaniemŻycia.
odpowiedź:
Zamawiający informuj e, Że czynności związane Z wykonywanięm zadań poszukiwania i
ratowania Życiana morzu objęte są odrębnym ubezpieczeniem.

Pytanie nr 20:
Prosimy o opis prowadzonej działalnoŚci kryjącej się pod pojęciem ,,obsługa techniczna i
operacyjna'' wykonywanych przez Zamawlającego zadan' Jaka dokładnte działalnośó ma byó
objęta ochroną?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaŚnia, Że pod pojęciem ,,obsługa techniczna'' jak równiez ,,obsługa
eksploatacyjna'' kryje się koordynowanie działań mających na celu utrzymanie w gotowości
technicznej statków, stacji ratowniczych, środków transportu, Środkow łączności i sprzętu do
zwalczania rozlewów; planowanie i organizowanie remontów, inwestycji morskich i
lądowych.
obsługa operacyjna obejmuje planowanie i koordynowanie akcji poszukiwawczych,
ratowniczych oraz zwalczaniai zanieczyszczen na morzu.
Ubezpieczeniem ma byó objęta działalność opisana w załącznlku nr 8 w pkt. 2.1.



Plik do pobrania nr 5

Pytanie nr 2lz
Prosimy o potwierdzenię czy Zakresem ochrony wynikającym z SIWZ (zadanie nr 2) mają
być objęte szkody wynikłe z prowadzęnia działalności opisanej w ust. 2 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dniaL4 grudnia}}}Ir. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej
Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
odpowiedź:
ZamawiĄący wyjaśnia, Że wymagany w zadaniu nr 2 zakres och'rony nie obejmuje szkód
wynikłych z wykonywania:

1) zadańposzukiwania i ratowaniaż'ycia na morzu'
2) zadan w zakresie zwalczania zagroŻen i zanteczyszczeń na morzu,
3 ) innych zadań związany ch z bezpleczeństwem morskim

Ponadto Zunawtający informuj e, że ze względu na przywołanie archiwalnego przepisu
dokonał Zmlany treŚci SIWZ w zakresie pkt 2.1 opisu przedmiotu zamówienia ( zał. nr 8 do
SIWZ) - zmieniono brzmienię zdania drugiego.

PowyŹsze odpowiedzi na pytania otaz Zmlana SIWZ nr 1 sąwiązące dla wykonawców.
Zmtana SIWZ nr I została udostępniona w pliku do pobranianr 4.
Termin składania ofert pozostajebez zmian.
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