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Warszawa, dnia 08.08.2017 r. 
 

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana terminu składania ofert 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Kompleksowe ubezpieczenie 
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
(sprawa nr ZP.260.17.2017). 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (DzU z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) zwanej dalej Ustawą, udziela poniżej informacji o pytaniach 
Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedzi na nie. 
 
Pytanie nr 1: 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część XI. Ubezpieczenia komunikacyjne. 
Klauzula nr 55 do SIWZ (str. 54). 
Jest: 
Klauzula likwidacyjna dotycząca szkody całkowitej - w przypadku wyliczenia szkody całkowitej. 
Wykonawca na wniosek ubezpieczającego przejmie pozostałości po szkodzie w terminie 14 dni od daty 
złożenia przez Ubezpieczającego wniosku i dopłaci cenę wyliczonych pozostałości do należnego 
odszkodowania. W takiej sytuacji Ubezpieczający obowiązany jest do niezwłocznego przeniesienia własności 
pozostałości po szkodzie, a Wykonawca do przyjęcia tej własności  
 
wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący: 
Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, Zakład Ubezpieczeń wystawi pozostałości do sprzedaży 
na wybranej przez siebie dedykowanej platformie handlowej (także internetowej), z terminem obowiązywania 
oferty ustalanym każdorazowo odrębnie, jednakże co do zasady nie dłuższym niż 7 do 14 dni oraz 
z zastrzeżeniem, iż oferta zakupu musi być zobowiązująca przez przynajmniej 14 dni. 
Zakład Ubezpieczeń przekaże do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego informację o najwyższej ofercie 
uzyskanej na platformie powołanej powyżej (w tym o oferencie), a w razie braku ofert, wystawi pozostałości 
ponownie. 
Ubezpieczający/ Ubezpieczony ma prawo wyboru podmiotu kupującego pozostałości z tym, że cena 
sprzedaży nie może być niższa od tej uzyskanej przez Zakład Ubezpieczeń na platformie handlowej; 
w przypadku udokumentowania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego faktu sprzedaży pozostałości - 
po przedłożeniu faktury sprzedaży - Zakład Ubezpieczeń przyjmie do rozliczenia szkody wartość pozostałości 
zgodną z wartością sprzedaży i dokona ewentualnej dopłaty do odszkodowania. Dopłata zostanie dokonana 
w przeciągu 14 dni od daty przedłożenia do Zakładu Ubezpieczeń faktury sprzedaży pozostałości pojazdu. 
W przypadku braku nabywcy na pozostałości w ciągu 60 dni od zakwalifikowania szkody jako całkowitej 
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego może złomować pojazd lub złożyć wniosek o rozliczeniu szkody 
w oparciu o „Info-Ekspert” lub „Eurotax”. 
W przypadku złomowania Zakład Ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości 
pojazdu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli likwidacyjnej. 
 
Pytanie nr 2: 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część XI. Ubezpieczenia komunikacyjne. 
Suma ubezpieczenia szyb pojazdu 4000, wnioskujemy o zmianę na 3000 zł. (część XI SIWZ, pkt 4. 
Ubezpieczenie Assistance). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sumy ubezpieczenia szyb na kwotę 3000 zł we wszystkich pojazdach 
wymienionych w Części XI. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS, ZK, szyby): Informacje 
o pojazdach: WYKAZ NUMER 1 za wyjątkiem pojazdów: 
Peugeot Boxer Furgon L3H2 335 - WI 177FM, 
Peugeot BoxerL4H2 435 CC HDI - WI 2140X. 
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Pytanie nr 3: 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część XI. Ubezpieczenia komunikacyjne. 
Czy pojazd ciężarowy Volvo 618 FL winien posiadać ubezpieczenie Szyb i Assistance podstawowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że pojazd ciężarowy Volvo 618 FL o numerze rejestracyjnym WXC 122A winien 
posiadać ubezpieczenie Szyb i Assistance w zakresie określonym w Części XI. Ubezpieczenia komunikacyjne 
(OC, NNW, AC, ASS, ZK, szyby) w punkcie numer 4. Ubezpieczenie Assistance (ASS). 
 
Pytanie nr 4: 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część XI. Ubezpieczenia komunikacyjne. 
Ponieważ umowa na być na zawarta na okres 16 miesięcy, prosimy o podanie daty wyrównania okresów 
ubezpieczenia w ryzykach komunikacyjnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie dokonywał wyrównywania dat okresów ubezpieczenia w ryzykach 
komunikacyjnych. Szczegółowy wykaz terminów ubezpieczenia znajduje się w Części XI. Ubezpieczenia 
komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS, ZK, szyby). 
 
Pytanie nr 5: 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część XI. Ubezpieczenia komunikacyjne. 
Klauzula nr 58 SIWZ, str. 58 - Klauzula likwidacyjna OC sprawcy – prosimy o wykreślenie lub przeniesienie 
do klauzul fakultatywnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie lub przeniesienie Klauzuli numer 58 do katalogu klauzul 
fakultatywnych. 
 
Pytanie nr 6: 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część XI. Ubezpieczenia komunikacyjne. 
Prosimy o wskazanie które pojazdy winny mieć wykupiony ASS rozszerzony zgodnie z wykazem pojazdów nr 
1, pkt 4.3 SIWZ, str. 38. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie pojazdy serwisowane są w autoryzowanych stacjach diagnostycznych 
i wszystkie pojazdy Zamawiającego winy mieć wykupiony ASS rozszerzony zgodnie z wykazem pojazdów 
nr 1, pkt 4.3 SIWZ, str. 38. 
 
Pytanie nr 7: 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prosimy o wprowadzenie podlimitu dla USA Kanady i Australii 

1 mln zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone na terytorium USA, Kanady i Australii. 

 

Pytanie nr 8: 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prosimy o wykreślenie klauzuli Automatycznego pokrycia 

konsumpcji ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia 

w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 

Pytanie nr 9: 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prosimy o wykreślenie klauzuli Strajków, rozruchów i zamieszek. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli Strajków, rozruchów i zamieszek w zakresie 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 
Pytanie nr 10: 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prosimy o wykreślenie klauzuli Uznania. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli Uznania w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej. 

 
Pytanie nr 11: 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej-  prosimy o wykreślenie klauzuli aktów terroryzmu. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli aktów terroryzmu w zakresie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej. 

 
Pytanie nr 12: 

Prosimy o podanie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że obowiązująca w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej Instrukcja Bezpieczeństwa 
Pożarowego pochodzi z 2012 r. i od wejścia w życie nie była aktualizowana. Zamawiający planuje wprowadzić 
nową Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego do końca bieżącego roku. 

 
Pytanie nr 13: 

Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia pustostany, jeżeli tak to w jaki 
sposób są one zabezpieczone?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów. 

 

Pytanie nr 14: 

Prosimy o zmianę limitu dla ryzyka terroryzmu do 20.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmianę limitu dla ryzyka terroryzmu. 
 
Pytanie nr 15: 
Prosimy o obniżenie limitu dla kradzieży zwykłej do 250.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmianę limitu dla kradzieży zwykłej. 
 
Pytanie nr 16: 
Prosimy o ustalenie limitu w wysokości 500.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia odpowiedzialności dla 
ryzyka: działania człowieka polegające na niewłaściwym użytkowaniu, obsłudze tj. nieostrożności, 
zaniedbaniu, błędnej obsłudze, niewłaściwym użytkowaniu, braku kwalifikacji, błędach serwisowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu dla ryzyka: działania człowieka polegające na niewłaściwym 
użytkowaniu, obsłudze tj. nieostrożności, zaniedbaniu, błędnej obsłudze, niewłaściwym użytkowaniu, braku 
kwalifikacji, błędach serwisowych. 
 
 
Pytanie nr 17: 
Prosimy o wprowadzenie zapisu do SIWZ, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie 
mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują 
przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, 
chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zapis o wprowadzenie, którego Państwo wnioskują w powyższym pytaniu znajduje 
się w treści załącznika nr 5 do SIWZ i stanowi jej integralną część, pozostałe kwestie reguluje § 10 wzoru 
umowy. 
 
 
Pytanie nr 18: 
Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu – prosimy o doprecyzowanie treści klauzuli o wyłączenie z zakresu 
ochrony szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 
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promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego, uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji 
toksycznych, chemicznych lub biologicznych, spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania 
komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmianę treści definicji dotyczącej aktów terroru. 
 
 
 

Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.  
 
 

Jednocześnie mając na względzie przepis art. 38 ust. 4 i ust. 6 Ustawy, Zamawiający informuje, iż w wyniku 
odpowiedzi na powyższe pytania nastąpiła zmiana treści SIWZ co ma wpływ na sposób przygotowania przez 
Wykonawców ofert i wymaga dodatkowego czasu na ich przygotowanie.  
 

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. 
 
Nowy termin składania ofert to   23 sierpnia 2017 r. godz. 12:00, 

Nowy termin otwarcia ofert to   23 sierpnia 2017 r. godz. 12:15. 

 

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie modyfikację odpowiednich zapisów w Rozdziałach XIV i XV SIWZ. 


