
                     

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. 
 
         

 
  
 
Dotyczy:   post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybi e przetargu 
nieograniczonego na: „ Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej,  mienia, rzeczy 
osobistych, nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów 
mechanicznych oraz jednostek pływaj ących wraz z dodatkowym wyposa Ŝeniem w 
okresie 01.01.2010r. – 31.12.2010r. ”- numer sprawy - PO-II-370/ZZP-3/28/09.  
 
 
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 
1655 wraz z późniejszymi zmianami.), wyjaśniam co następuje: 
 
Pytanie nr 1: 
Z jakiego powodu suma ubezpieczenia jednostki WEGA maleje z 4.404.936,00 PLN  do 
1.500.000,00 PLN w stosunku do roku ubiegłego? 
 
Odpowied ź nr 1: 
Decyzją Zamawiającego wartość ta została uaktualniona bez szczególnych powodów i 
przyczyn. 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o doszczegółowienie przedmiotu ubezpieczenia w następujący sposób: 
     �     działalność statutowa urzędu prowadzona zgodnie z: 

− ustawa z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 
administracji morskiej (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1502 ze zmianami); 

− rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 7 października 1991 r. w 
sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego 
zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. z 1991r., Nr 98, poz. 438 ze 
zmianami); 

− zarządzeniem nr 31 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 22 czerwca 1995 r. w 
sprawie nadania statutu organizacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie wraz z 
Załącznikiem (Dz. Urz. MTiGM Nr 7, poz. 17 ze zmianami) polegająca na 
……….wypisanie o jaki rodzaj czynności chodzi 
���� czy zakres ubezpieczenia Urzędu Morskiego mógłby nie uwzględniać działalności 

statutowej? czy biorąc pod uwagę status tego klienta moglibyśmy zaproponować 
ubezpieczenie OC z tytułu posiadania i uŜytkowania mienia do wykonania tzw. „ 
działalności biurowej. Dodatkowo zakres ubezpieczenia obejmowałby: 

-   zarządzanie i prowadzenie ośrodka wczasowego  
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      -  odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy ( w 
odniesieniu do 
          tzw.  „działalności biurowej” i prowadzenia ośrodka wczasowego )      

���� prosimy o potwierdzenie czy akceptowalna jest nasza konstrukcja sumy 
ubezpieczenia  

    „ na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe” gdzie  wypadek ubezpieczeniowy 
– mający miejsce w okresie ubezpieczenia – to zdarzenie polegające na uszkodzeniu 
ciała, rozstroju zdrowia, w tym śmierci w następstwie takiego zdarzenia ( szkoda 
osobowa) lub zniszczeniu rzeczy ruchomych lub nieruchomości powodujących szkodę 
….;.( szkoda rzeczowa). 
szkoda osobowa – wyraŜony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez 
poszkodowanego wskutek uszkodzenia ciała, lub rozstroju zdrowia , w tym śmierci  w 
następstwie takiego zdarzenia; 
szkoda rzeczowa -  wyraŜony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez 
poszkodowanego wskutek uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy ruchomych lub 
nieruchomości; 

Odpowied ź nr 2:      
− (rozdział XIV, 3.1.) 
Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy odnośnie przedmiotu ubezpieczenia 
  
Pytanie nr 3  ( 3.2 ). 

• Prosimy o informację jakiej wartości odpowiada suma ubezpieczenia środków 
trwałych wg Załącznika  B” (księgowa brutto, odtworzeniowa); 

• W odniesieniu do pozycji 2, prosimy o potwierdzenie, Ŝe środki trwałe w 
ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych mają być objęte 
ubezpieczeniem tylko w miejscach garaŜowania a tabor samochodowy 
przemieszczany moŜe być pomiędzy wskazanymi w Załączniku B lokalizacjami; 

• Prosimy o potwierdzenie, Ŝe we wszystkich lokalizacjach i w odniesieniu do 
wszystkich przedmiotów ubezpieczenia przestrzegane są powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa w zakresie BHP i ppoŜ; 

• Prosimy o podanie przyczyny szkód w mieniu (wg Zał. G w 2009 jest rezerwa na 
70.000,00zł – jaka przyczyna, rok 2007 – 3.438,48zł – jaka przyczyna) 

 
Odpowied ź nr 3 (3.2) 
- Suma ubezpieczenia środków trwałych z pozycji 2 w Załączniku B do SIWZ odpowiada 
ich wartości rynkowej 
- Środki trwałe wymienione w poz. 2 Załącznika powinny być ubezpieczone zgodnie z 
zapisami SIWZ, tzn. w miejscach garaŜowania we wskazanych lokalizacjach z 
zastrzeŜeniem, Ŝe Ŝaden ze środków trwałych nie jest przypisany do konkretnej 
lokalizacji. Dodatkowo wyjaśniamy, Ŝe środki te nie są objęte ubezpieczeniem w trakcie 
przemieszczania pomiędzy wymienionymi lokalizacjami.  
- zgodnie z zapisami SIWZ "zabezpieczenia przeciwpoŜarowe we wszystkich 
lokalizacjach i dla wszystkich przedmiotów ubezpieczenia - zgodnie z wymogami ppoŜ. i 
bhp.   
We wszystkich lokalizacjach i w stosunku do wszystkich przedmiotów ubezpieczenia 
przestrzegane są powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie bhp i ppoŜ. 
- przyczyny szkód: 
1. szkoda z 2007 na kwotę  - powódź 
2. Rezerwa na 70.000,-zł dotyczyła dwóch szkód - pierwsza to wyciek z instalacji wod-kan 
(zalanie), dnia 27.11.2009 wypłacono 56.871,-zł (rezerwa była utworzona na 30.000,-zł)  
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druga szkoda to powódź - podniesienie się wód; obecnie jest rezerwa odpowiadająca 
wysokości roszczeń w wysokości 40.000,-zł  
  
Pytanie nr 4  (3.4) 

• Prosimy o podanie maksymalnej wartości sprzętu elektronicznego na pojedynczej 
jednostce pływającej; 

• Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w ub. elektroniki w ostatnich 3 latach nie było szkód – 
lub podanie szkodowości za ten okres (odszkodowania, rezerwy, przyczyny szkód) 

• Klauzula rzeczoznawców – prosimy o wskazanie limitu dla kosztów np. 
proponujemy 50% poniesionych kosztów max. 50 tys. zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia lub potwierdzenie, Ŝe koszty te pokrywane są w granicach sumy 
ubezpieczenia uszkodzonych przedmiotów; 

• Czy zamawiający akceptuje wprowadzenie poniŜszej klauzuli: 
Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT 
W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia TUiR WARTA S.A. odpowiada za szkody 
rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uwaŜa się fizycznego uszkodzenia i/lub 
zniszczenia danych lub oprogramowania, a  w szczególności jakichkolwiek 
niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub 
zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są : 
1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, 
w  szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez 
skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a takŜe powstałe w ich 
następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy 
lub zakłóceń w działalności. 
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu 
funkcjonalności, uŜytkowania lub dostępności do nich, jak równieŜ powstałe w ich 
następstwie szkody związane z utratą zysku, a takŜe powstałe w ich następstwie 
szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub 
zakłóceń w działalności. 
JednakŜe – mimo wprowadzenia powyŜszych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej 
oraz z zastrzeŜeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w 
umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte 
ochroną. 
 
Zwracamy uwagę na fakt, Ŝe jest to standardowe wyłączenie stosowane przez inne ZU 
i umieszczone w ich OWU, które będą stanowić załącznik do oferty, więc brak 
akceptacji jej treści oznacza brak równego traktowania wszystkich wykonawców. 
 

Odpowied ź nr 4 (3.4)                      
- maksymalną wartość sprzętu na pojedynczej jednostce pływającej stanowi wartość 
1.504.440,-zł - jest to wartość sprzętu znajdującego się na łodzi roboczej Kastor  
- potwierdzamy, Ŝe w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w ciągu ostatnich 3 lat nie 
było szkód 
- wprowadzamy limit dla klauzuli rzeczoznawców wysokości 100.000,-zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i ulega zmniejszeniu po wypłacie 
odszkodowania. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli 
stanowi nadwyŜkę w stosunku do sum ubezpieczenia określonych dla poszczególnych 
rodzajów mienia.   
- Zamawiający zgadza się na wprowadzenie proponowanej klauzuli Cyber Risk/Klauzula 
IT 
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Pytanie nr 5  
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający nie wymaga, aby ochrona ubezpieczeniowa 
autocasco obejmowała ryzyko kradzieŜy pojazdu, jego części lub wyposaŜenia na 
terytorium Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy. 
  
Odpowied ź nr 5 .  
Zamawiający informuje, Ŝe ochrona ubezpieczeniowa autocasco obejmuje ryzyko 
kradzieŜy pojazdu, jego części lub wyposaŜenia na terenie wymienionych w pytaniu 
krajów.  
  
 Pytanie nr 6  
Prosimy o zmianę treści klauzuli wyrównania okresów ubezpieczenia w części dotyczącej 
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z: 

Składka za ubezpieczenie OC będzie rozłoŜona na II raty. I rata będzie 
naliczana za okres od dnia ubezpieczenia do 31.12.2010 w systemie pro 
rata temporis za kaŜdy dzień ubezpieczenia. II rata będzie stanowiła róŜnicę 
między składką roczna a I ratą, przy czym II rata zostanie automatycznie 
umorzona w momencie, gdy Ubezpieczyciel otrzyma wypowiedzenie umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia OC, które Urząd Morski zobowiązuje się 
dostarczyć co najmniej na 1 dzień przed okresem wyrównania okresów 
ubezpieczenia. 

na: 
Składka za ubezpieczenie OC będzie rozłoŜona na II raty. I rata będzie 
naliczana za okres od dnia ubezpieczenia do 31.12.2010r., w systemie pro 
rata temporis za kaŜdy miesiąc ubezpieczenia. II rata będzie stanowiła 
róŜnicę między składką roczną a I ratą, przy czym II rata składki stanie się 
wymagalna z chwilą doręczenia wypowiedzenia umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia OC. 
  

Odpowied ź nr 6   
Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis przedmiotowej klauzuli   
  
  
Pytanie nr 7  
Prosimy o podanie liczby szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych za lata 2008-2009. 
  
Odpowied ź nr 7 . 
Liczba szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych: 
2008: 
AC - 8 szkód 
OC - 1 szkoda 
  
2009: 
AC - 8 szkód 
OC - brak szkód 
  
  
Pytanie nr 8   
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe szkodowość: 

AC: 6.190,47 zł 
AC rezerwy – 1.000,00 zł 
Regres – 2.263,91 zł 
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OC – brak szkód 
opisana w SIWZ jako szkodowość za rok 2008, dotyczy roku 2009. 
  

Odpowied ź nr 8 
Zamawiający potwierdza, Ŝe wymienione powyŜej szkody dotyczą roku 2009 
  

  
Pytanie nr 9 .   
Czy Zamawiający dopuszcza włączenie klauzuli o treści: 
KRADZIEś ZWYKŁA- Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, Ŝe zakres ochrony 
ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko kradzieŜy zwykłej. Dla potrzeb niniejszych 
postanowień za kradzieŜ zwykłą rozumie się zabór mienia (bez oznak włamania) w celu 
przywłaszczenia. 

Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji, bezzwłocznie 
po odkryciu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieŜą zwykłą. 

Udział własny w kaŜdej szkodzie: 500,00 zł  
 
Odpowied ź nr 9 
 Zamawiający potwierdza modyfikację zapisów dotyczących włączenia do zakresu 
ubezpieczenia ryzyka kradzieŜy zwykłej na zaproponowane w wyŜej wymienionym 
pytaniu, jednak z zastosowaniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,-zł. Limit na 
ryzyko kradzieŜy zwykłej pozostaje bez zmian, tj. 10.000,-zł.  
  
Pytanie nr 10  
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli o treści: 
Klauzula - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego  

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ 

rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za 

szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (równieŜ w telefonach 

komórkowych) uŜytkowanym do celów słuŜbowych poza miejscem ubezpieczenia 

określonym w polisie. 

W przypadku kradzieŜy z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu 

Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: 

      pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 

      w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty 

na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system 

alarmowy, 
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      kradzieŜ 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 strzeŜonym lub w zamkniętym 

garaŜu), 

      sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w 

bagaŜniku. 

W kaŜdym przypadku utraty sprzętu (w tym równieŜ telefonów) w wyniku kradzieŜy 
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.  
 

Odpowied ź nr 10 .  
Zamawiający akceptuje zaproponowaną klauzulę, jednak ze zmodyfikowanym punktem 2, 
który otrzymuje brzmienie: 
  

      w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty 

na wszystkie istniejące zamki i jeśli pojazd posiada takie zabezpieczenie, 

włączony został sprawnie działający system alarmowy 

  
Pytanie nr 11   
Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej: 
Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł w klauzuli 
kosztów rzeczoznawców. 
 
Odpowied ź nr 11 
Zamawiający wprowadza limit dla klauzuli rzeczoznawców wysokości 100.000,-zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i ulega zmniejszeniu po wypłacie 
odszkodowania. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli 
stanowi nadwyŜkę w stosunku do sum ubezpieczenia określonych dla poszczególnych 
rodzajów mienia.   
  

. 
 
                                                             Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                                       Janusz Markiewicz 
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