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BZP 63/1/2011        Bydgoszcz, 12.09.2012 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem 

 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„ubezpieczenie mienia, pojazdów i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy 
 

           Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy 

uprzejmie informuje, Ŝe dnia  11.09.2012 r. i 12.09.2012 r. wpłynęły mailem zapytania o 

następującej treści: 

 

Pytanie 1 
Czy zamawiający wyraŜa zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

budynków przeznaczonych do rozbiórki i nieuŜytkowanych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, Ŝe przy ul. Szymanowskiego 12/Ogińskiego 1 w Bydgoszczy znajdują 

się następujące budynki: 

      1.  budynek o wartości księgowej brutto 512.682,- zł, uŜytkowany jest aktualnie przez UKW 
 (mieści się tam magazyn sprzętu sportowego) i najemcę,   

      2.  budynek o wartości księgowej brutto 108.751,- zł, uŜytkowany jest jako magazynek sprzętu 

sportowego, w którym przechowywane jest mienie niskiej wartości (wartość ok. 20.000 zł). 

      3.  budynek o wartości księgowej brutto 41.106,- zł – przeznaczony jest do rozbiórki. 

Zamawiający wyraŜa zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
budynku o wartości księgowej brutto 41.106,- zł. 

Pytanie 2 
Czy zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie lub przeniesienie poniŜszych klauzul do klauzul 

płatnych dodatkowo- fakultatywnych: 

 

-klauzula likwidacyjna w środkach trwałych (w tym niskocennych) 

 

-klauzula wyłączenia niedubezpieczenia 

 

-klauzula przechowywania mienia 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, Ŝe wszystkie klauzule dodatkowe zamieszczone w tomie III siwz 

„Opis przedmiotu zamówienia” są obligatoryjne. 

 

Pytanie 3 
Czy zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie zapisu: 

Wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie 

ubezpieczenia, nie dotyczy to określonych w umowie ubezpieczenia  limitów odpowiedzialności na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

oraz wprowadzenia konsumpcji sumy ubezpieczenia  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie powyŜszego zapisu i wprowadzenie 

konsumpcji sumy ubezpieczenia. 

  

Pytanie 4 
Czy w ostatnich 20latach miały miejsce szkody powodziowe - czy występuje zagroŜenie 

powodziowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, Ŝe w ciągu ostatnich 20 lat nie wystąpiły szkody powodziowe w 

lokalizacjach Zamawiającego. 

 

 

Pytanie 5 
Czy zamawiający zezwala na ubezpieczenie budynków starszych niŜ 50 lat wg wartości 

rzeczywistej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na ubezpieczenie budynków starszych niŜ 50 lat wg wartości 

rzeczywistej. Budynki Zamawiającego są uŜytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i podlegają bieŜącej konserwacji i remontom. 

 

Pytanie 6. 
Czy zamawiający wyraŜa zgodę na przesunięcie terminu przetargu na 20.09.2012 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę terminu otwarcia ofert. 

 


