
1 

 
 

Warszawa, dnia 13.10.2017 r. 
 

Pytania i odpowiedzi zmiana treści SIWZ oraz 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.260.22.2017). 
 
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: 
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 ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla 
USA Kanady i Australii 1 mln zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. 

 
 
Pytanie nr 2: 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prosimy o wykreślenie klauzuli Automatycznego pokrycia 
konsumpcji ubezpieczenia. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia. 

 

Pytanie nr 3: 

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

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli Strajków, rozruchów i zamieszek. 

 

Pytanie nr 4: 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prosimy o wykreślenie klauzuli Uznania. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli Uznania. 

 

Pytanie nr 5: 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prosimy o wykreślenie klauzuli aktów terroryzmu. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli aktów terroryzmu. 

 

Pytanie nr 6: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie traktuje wskazanych w tabeli nr II podlimitów jako odrębnych 
sum gwarancyjnych. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że nie traktuje wskazanych w tabeli nr II podlimitów jako odrębnych sum 
gwarancyjnych. 

 

 

Pytanie nr 7: 

Prosimy o podanie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 
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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 8: 

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 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. 

 
Pytanie nr 9: 

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju mienie ma być chronione zakresem opisanym w przedmiocie 
zamówienia w Części I w pkt. Ia. Jeżeli ochrona ta dotyczy jakiegoś sprzętu, maszyn czy elektroniki to 
uprzejmie prosimy o wskazanie przedmiotu ubezpieczenia którego dotyczy. Prosimy o przekazanie wykazu 
tego sprzętu. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że mienie chronione zakresem opisanym w przedmiocie zamówienia w Części I 
w pkt Ia, to mienie wykazane tabelarycznie (tabele od numeru 1 do numeru 7) OPZ. 

 

Pytanie nr 10: 

W zakresie opisanym w Części I Ia wpisano ryzyka które są wyłączone z ochrony reasekuracyjnej 
ubezpieczycieli np. – sabotaż, który chroniony jest najczęściej tak samo jak ryzyko terroryzmu. Uprzejmie 
prosimy o umożliwienie potencjalnym wykonawcom złożenia oferty i wprowadzenie limitu odpowiedzialności 
dla ryzyka SABOTAŻ lub wskazanie takiego limitu w zapytaniu ofertowym jeśli jest gdzieś już przewidziany. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyłącza sabotaż z zakresu ubezpieczenia. 
 

Pytanie nr 11: 

W zakresie opisanym w Części I w pkt Ib wielokrotnie wprowadzono limit dla ryzyk awarii urządzeń wodno - 
kanalizacyjnych co powoduje zwielokrotnienie odpowiedzialności za to ryzyko. Prosimy o wyjaśnienie intencji 
Zamawiającego ewentualnie wprowadzenie jednego limitu odpowiedzialności dla tego ryzyka. Mamy tu na 
uwadze punkty: Ib – szkody polegające na awarii urządzeń lub instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania… z limitem na 2 mln zł oraz w sekcji Dodatkowo Wykonawca pokrywa koszty opisane w punkcie 
3 związane z usunięciem awarii i uprzątnięciem pozostałości po szkodzie z limitem 1 mln zł. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że jedynym limitem dla wszystkich szkód zalaniowych (opisanym w Części I a i b) jest 
limit 2 000 000 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Koszty opisane w Części I pkt.3 
związane z usunięciem awarii i uprzątnięciem pozostałości po szkodzie z limitem 1 000 000 zł., są 
dodatkowym limitem w razie wystąpienia dużej szkody zalaniowej. 

 

Pytanie nr 12: 

Wnosimy o usunięcie zapisów dotyczących zakresu ochrony za koszty utraconej wody w wyniku nieumyślnego 
pozostawienia otwartych kranów, spustów, zaworów itp. Tego rodzaju zdarzenie nie nosi znamion szkody 
a jedynie straty finansowej nie związanej ze zdarzeniem losowym. Niniejsze dotyczy zarówno zapisów 
w zakresie ochrony jak i w klauzuli dodatkowej. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów dotyczących zakresu ochrony za koszty utraconej wody 
w wyniku nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów, spustów, zaworów itp. 

 

Pytanie nr 13: 

W zakresie aktów terroryzmu wpisano również ryzyka – elektronika. Ze względu na bardzo istotne wyłączenia 
aktów terroryzmu polegających na cyberatakach i szeroko pojętymi działaniami hakerskimi uprzejmie prosimy 
o wyjaśnienie intencji Zamawiającego w tym zakresie oraz przyjęcie i potwierdzenie wyłączeń IT opisane 
w klauzuli 33 aktów terroryzmu. Przy czym w przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego z ryzyk objętych 
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ochroną np. ogień powstały w wyniku działań terrorystycznych – takie szkody będą chronione w ramach limitu 
dla ryzyka terroryzmu. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w klauzuli numer 33 wyłączona jest elektronika, z zakresu ochrony wyłączone są 
szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych 
lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to 
włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 
 

Pytanie nr 14: 
Prosimy o wyjaśnienie zakresu prac kontraktowych prowadzonych w ramach Termomodernizacji budynku 
Opery Narodowej i Teatru Narodowego. Niniejsze zadanie jest przedmiotem które ma być ubezpieczone 
w ramach tego postępowania. Czy Zamawiający wymaga pokrycia szkód z ryzyk budowy montażu w ramach 
polisy ogniowej – co jest możliwe tylko w przypadku wykupienia polisy budowy montażu a w polisą ogniową 
może być chronione w sposób ograniczony limitem. Uprzejmie prosimy o podanie szczegółów tej inwestycji 
i umożliwienie świadczenia ochrony dla tej inwestycji na przewidzianym do tego celu zakresie ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że dokonał szczegółowego opisu prac zrealizowanych w ramach projektu 
"Termomodernizacja budynku Opery Narodowej i Teatru Narodowego" na stronie 17 OPZ. Przedmiotem 
ubezpieczenia są koszty nakładów inwestycyjnych i ulepszeń powstałych w wyniku projektu termomodernizacji 
gmachu głównego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w kwotach netto: 

 
1) modernizacja centralnego ogrzewania 1.970.833,22 zł. 
2) modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej 1.534.880,67 zł. 
3) ocieplenie stropodachów 119.374,61 zł. 
4) wymiana okien i drzwi zewnętrznych drewnianych 1.810.556,67 zł. 
5) renowacja drzwi zewnętrznych - konstrukcja metalowa 46.683,61 zł.  
 

Ogółem wartość w/w prac: 5.482.328,78 zł. 
 
Powyższe sumy ubezpieczenia wymagane są wyłącznie dla zakresu ubezpieczenie mienia od wszystkich 
ryzyk (all risks), z wyłączeniem szkód powstałych w zakresie ryzyk budowy i montażu. 

 

Pytanie nr 15: 

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe związane z dostosowaniem się do zaleceń organów 
państwowych mają być pokrywane na zasadach klauzuli 43 oraz do limitu 50 000 PLN ( w klauzuli napisano 
limit 500 000 PLN a w opisie tabeli Ia Ib … 50 000 PLN.) Który limit ma mieć zastosowanie? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że koszty dodatkowe związane z dostosowaniem się do zaleceń organów 
państwowych mają być pokrywane na zasadach klauzuli 43 oraz do limitu 50 000 PLN. 

 

Pytanie nr 16: 
Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu – prosimy o doprecyzowanie treści klauzuli o wyłączenie z zakresu 
ochrony szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzowuje treść: Klauzuli aktów terroryzmu 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych 
objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, 
będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. 
Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, 
zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków 
ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych, 
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie 
substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio po 
wybuchu jądrowym, reakcji nuklearnej, promieniowaniu jądrowym, skażeniu radioaktywnym, jak również 
wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub 
wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 
Limit odpowiedzialności: 35 000 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla 
następujących ryzyk: ogień, kradzież, szyby, oc, komunikacja, elektronika, utrata zysku. 
Limit odpowiedzialności: 1 000 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyk 
transportowych. 
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Pytanie nr 17: 

Zakres ubezpieczenia 1b Ogień i inne zdarzenia losowe a w szczególności:” - inne wyraźnie niewymienione 
i wyłączone w OWU przyczyny, a także szkody powstałe w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, 
oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz)” 
Zapis ten budzi wątpliwości Wykonawcy, czy do umowy realizowanej na podstawie niniejszego zamówienia 
będą miały zastosowanie wyłączenia i ograniczenia zawarte w OWU Wykonawcy. I nie może być przez nas 
zaakceptowany bez uzyskania jednoznacznego stanowiska Zamawiającego w tej kwestii.  

Przykładowa sytuacja:  

- Zamawiający oczekuje objęcia ochroną szkód pożarowych (ryzyka pożaru), a zaistniała szkoda pożarowa 
powstała wskutek eksplozji spowodowanej reakcją jądrową albo działaniami wojennymi, czy wyłączenie 
odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zamieszek wojennych zawarte w OWU Wykonawcy stoi 
w takim przypadku w sprzeczności z postanowieniami SIWZ skoro w zapisach określono odpowiedzialność 
za szkody pożarowe i wyłączone w OWU przyczyny? 
Biorąc powyższe pod uwagę, prosimy o wyjaśnienie tej kwestii lub doprecyzowanie zapisu SIWZ w taki 
sposób, aby jednoznacznie określał, czy do umowy realizowanej na podstawie niniejszego zamówienia będą 
miały zastosowanie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte w OWU Wykonawcy, chyba że 
opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia 
określonego w SIWZ. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę tylko na wprowadzenie zmiany w treści OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA na: inne wyraźnie niewymienione i wyłączone w OWU przyczyny, o ile nie są wyłączone 
w umowie reasekuracyjnej ubezpieczyciela (takiego samego wyjaśnienia udzielił Zamawiający także na 
pytanie numer 50 i 83). W pozostałych przypadkach Wykonawcy odpowiadają do wysokości sum 
ubezpieczenia, limitów i podlimitów do poszczególnych ryzyk i zakresów, oraz składają Oświadczenie nr 5 o 
odstępstwach od zapisów OWU, które będą miały zastosowanie w związku z akceptacją SIWZ.  
 
Pytanie nr 18: 

Prosimy o przesłanie edytowalnych wersji oświadczeń i formularza oferty. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej tj. www.teatrwielki.pl w zakładce zamówienia publiczne 
w postępowaniu pn: Kompleksowe ubezpieczenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, pliki 
o których mowa w powyższym pytaniu w wersji edytowalnej. 
 
Pytanie nr 19: 
Dotyczy: załącznika nr 2a Formularz cenowy Część XI. Ubezpieczenia komunikacyjne ( OC, NNW, AC, ASS, 
ZK, szyby) w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. 
Z uwagi na dwunastomiesięczny okres umowy oraz dwunastomiesięczny okres odpowiedzialności danego 
pojazdu, polisa może zostać wystawiona tylko raz w ciągu dwunastomiesięcznego okresu umowy, wnosimy 
o wykreślenie zapisu: „UWAGA: Zamawiający wyjaśnia, że w Formularzu cenowym Wykonawca podaje cenę 
ubezpieczeń dla zakresu AC/NNW/ASS/szyby dla pozycji numer 1,7,8,9 za jeden roczny okres ubezpieczenia 
a dla pozycji numer 2,3,4,5,6 za dwa roczne okresy ubezpieczenia. Zamawiający wyjaśnia, że w Formularzu 
cenowym Wykonawca podaje cenę ubezpieczeń dla zakresu OC/ZK dla pozycji numer 4,7,8,9 za jeden roczny 
okres ubezpieczenia a dla pozycji numer 1,2,3,5,6 za dwa roczne okresy ubezpieczenia” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia że nie dokonuje wyrównywania okresów ubezpieczenia dla Części XI. Ubezpieczenia 
komunikacyjne ( OC, NNW, AC, ASS, ZK, szyby) w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. 
 
W związku z tym Zamawiający podaje obecnie trwające okresy ubezpieczenia pojazdów:  
 
KONTYNUACJA WYKAZ NUMER 1 

Marka i typ 
  

Numer 
rejestracyjny 

AC/NW/ASS/szyby 
od.......do 

OC/ZK 
od............do 

Volvo 618 FL WXC 122A 01.05.2017 do 30.04.2018 17.11.2016 do 16.11.2017 

Peugeot Bipper WI 2020M 31.12.2016 do 30.12.2017 31.12.2016 do 30.12.2017 

Hyundai Sonata WI 6339H 31.12.2016 do 30.12.2017 31.12.2016 do 30.12.2017 

Audi A 8 Quatro 
Tiptronic Longversion 

WI 6446K 
 

19.01.2017 do 18.01.2018 
 

19.01.2017 do 18.01.2018 
 

Peugeot Boxer Furgon 
L3H2 335 

WI 177FM 16.12.2016 do 15.12.2017 16.12.2016 do 15.12.2017 

Toyota Avensis WI 9494N 30.12.2016 do 29.12.2017 30.12.2016 do 29.12.2017 

http://www.teatrwielki.pl/
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(5 - cio drzwiowa) WG 
SOL 

   

Renault Master WI 7009A 01.05.2017 do 30.04.2018 01.05.2017 do 30.04.2018 

Peugeot Boxer Furgon 
L4H2 435 CC HDI 

WI 2140X 23.02.2017 do 22.02.2018 30.12.2016 do 29.12.2017 

ZEPPiA PC 500 WXB 800Z 01.05.2017 do 30.04.2018 04.10.2016 do 03.10.2017 

 
Okresy ubezpieczeń komunikacyjnych, dla których należy podać składkę w Formularzu Cenowym: 
 
KONTYNUACJA WYKAZ NUMER 1: 
 

l.p. 
  

Marka i typ 
 

Numer 
rejestracyjny 

AC/NNW/ASS/szyby 
od.......do 

OC/ZK 
od............do 

1.  Volvo 618 FL WXC 122A 01.05.2018 do 30.04.2019 17.11.2017 do 16.11.2018 
17.11.2018 do 16.11.2019 
 

2.  Peugeot Bipper WI 2020M 31.12.2017 do 30.12.2018 
31.12.2018 do 30.12.2019 

31.12.2017 do 30.12.2018 
31.12.2018 do 30.12.2019 

3.  Hyundai Sonata WI 6339H 31.12.2017 do 30.12.2018 
31.12.2018 do 30.12.2019 

31.12.2017 do 30.12.2018 
31.12.2017 do 30.12.2018 

4.  
 

Audi A 8 Quatro 
Tiptronic 

Longversion 

WI 6446K 
 

19.01.2017 do 18.01.2018 
19.01.2018 do 18.01.2019 

19.01.2018 do 18.01.2019 
 

5.  
 

Peugeot Boxer 
Furgon  

L3H2 335 

WI 177FM 16.12.2017 do 15.12.2018 
16.12.2018 do 15.12.2019 

16.12.2017 do 15.12.2018 
16.12.2018 do 15.12.2019 

6.  
 
 

Toyota Avensis 
(5 - cio drzwiowa) 

WG SOL 

WI 9494N 
 

30.12.2017 do 29.12.2018 
30.12.2018 do 29.12.2019 
 

30.12.2017 do 29.12.2018 
30.12.2018 do 29.12.2019 

7.  Renault Master WI 7009A 01.05.2018 do 30.04.2019 01.05.2018 do 30.04.2019 

8.  
 

Peugeot Boxer 
Furgon  

L4H2 435 CC HDI 

WI 2140X 23.02.2018 do 22.02.2019 30.12.2018 do 29.12.2019 

9.  ZEPPiA PC 500 WXB 800Z 01.05.2018 do 30.04.2019 04.10.2018 do 03.10.2019 

 
 
UWAGA: Zamawiający wyjaśnia, że w Formularzu cenowym Wykonawca podaje cenę ubezpieczeń dla 
zakresu AC/NNW/ASS/szyby dla pozycji numer 1,7,8,9 za jeden roczny okres ubezpieczenia a dla pozycji 
numer 2,3,4,5,6 za dwa roczne okresy ubezpieczenia. 
 
Zamawiający wyjaśnia, że w Formularzu cenowym Wykonawca podaje cenę ubezpieczeń dla zakresu OC/ZK 
dla pozycji numer 4,7,8,9 za jeden roczny okres ubezpieczenia a dla pozycji numer 1,2,3,5,6 za dwa roczne 
okresy ubezpieczenia. 

 
Pytanie nr 20: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 5 - Kosztów akcji ratowniczej w odniesieniu do ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 5 - Kosztów akcji ratowniczej 
w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
Pytanie nr 21: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 14 - Reprezentantów ratowniczej w odniesieniu do 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 14 - Reprezentantów ratowniczej 
w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. 
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Pytanie nr 22: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 17 - Strajków, rozruchów i zamieszek w odniesieniu do 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 17 - Strajków, rozruchów i zamieszek 
w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
Pytanie nr 23: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 19 - Ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po 
szkodzie w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 19 - Ubezpieczenia kosztów usunięcia 
pozostałości po szkodzie w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
Pytanie nr 24: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 20 - Ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia przed szkodą 
w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 20 - Ubezpieczenia kosztów 
zabezpieczenia przed szkodą w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
Pytanie nr 25: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 28 - Wyrównania sum ubezpieczenia w odniesieniu do 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 28 - Wyrównania sum ubezpieczenia 
w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
Pytanie nr 26: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 33 - Klauzula aktów terroryzmu w odniesieniu do ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 33 - Klauzula aktów terroryzmu 
w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
Pytanie nr 27: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 35 - Klauzula IT w odniesieniu do ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w obligatoryjnym wykazie klauzul Klauzula numer 35 to klauzula wypłaty bezspornej 
części odszkodowania. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli nr 35. 
 
Pytanie nr 28: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 39 - Klauzula ważności dokumentów w odniesieniu do 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 39 - Klauzula ważności dokumentów 
w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
Pytanie nr 29: 
Wnosimy o wykreślenie zapisu „lub przywłaszczenia lub przewłaszczenia mienia umowa” z klauzuli 
obligatoryjnej nr 51 - Klauzula rozwiązania umowy pojazdu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu „lub przywłaszczenia lub przewłaszczenia mienia 
umowa” z klauzuli obligatoryjnej nr 51 - Klauzula rozwiązania umowy pojazdu. 
 
Pytanie nr 30: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 54 - Klauzula likwidacyjna 1. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 54 - Klauzula likwidacyjna 1. 
 
Pytanie nr 31: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 55 - Klauzula likwidacyjna. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 55 - Klauzula likwidacyjna. 
 
Pytanie nr 32: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 56 - Klauzula zassania cieczy do silnika. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 56 - Klauzula zassania cieczy do 
silnika. 
 
Pytanie nr 33: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 57 - Klauzula badań technicznych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 57 - Klauzula badań technicznych 
 
Pytanie nr 34: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 58 – Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia 
dokumentacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 58 – Klauzula ubezpieczenia kosztów 
odtworzenia dokumentacji. 
 
Pytanie nr 35: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 59 - Klauzule serwisu w odniesieniu do ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 59 - Klauzule serwisu w odniesieniu 
do ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
Pytanie nr 36: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 60 - Klauzula pokrycia kosztów rehabilitacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 60 - Klauzula pokrycia kosztów 
rehabilitacji. 
 
Pytanie nr 37: 
Wnosimy o wykreślenie samochodów ciężarowych o DMC pow. 3.5 ton z zakresu ubezpieczenia Assistance. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie samochodów ciężarowych o DMC pow. 3.5 ton z zakresu 
ubezpieczenia Assistance. 
 
Pytanie nr 38: 
Czy transport własny (własnymi środkami transportu) będzie wykorzystywany jedynie przy transporcie 
drogowym? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że transport własny (własnymi środkami transportu) będzie wykorzystywany jedynie 
przy transporcie drogowym. 
 
Pytanie nr 39: 
Wnioskujemy o wykreślenie kl. 59 (Klauzula serwisu). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli nr 59 (Klauzula serwisu). 
 
Pytanie nr 40: 
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Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia w Części IV. Nie obejmuje szkód polegających na 
zniszczeniu, zepsuciu, przerwaniu lub zniekształceniu jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub 
oprogramowania lub jakiegokolwiek niepoprawnym działaniu sprzętu komputerowego, oprogramowania lub 
wbudowanych chipów innych niż będących wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia 
w majątku rzeczowym, ani jakichkolwiek wynikających z tego szkód spowodowanych przerwą w działalności 
gospodarczej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga kompleksowego ubezpieczenia elektroniki, na bazie all risks, i nie może przyjąć 
zaproponowanych zmian. 
 
Pytanie nr 41: 
Wnioskujemy o zmianę limitu w klauzuli nr 30 do mienia elektroniki i transportu dot kradzieży zwykłej z 500.000 
zł na 50.000 zł. Limit wspólny dla ww. ryzyk. Z zastosowaniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000zl. 
Dodatkowo wnioskujemy o wyłączenie z odpowiedzialności z tej kl. Kradzieży zwykłej gotówki. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie nr 42: 
Klauzula 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia dotyczy także dekoracji, kostiumów, środków 
inscenizacji i produkcji spektakli oraz wystaw  - prosimy o wykreślenie OC z zakresu ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie nr 43: 
Klauzula 5 Kosztów akcji ratowniczej - prosimy o wykreślenie OC z zakresu ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie nr 44: 
Klauzula 17 Strajków, rozruchów i zamieszek - prosimy o wykreślenie OC z zakresu ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie nr 45: 
Klauzula 20 Ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia przed szkodą - prosimy o wykreślenie OC z zakresu 
ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie nr 46: 
Klauzula 25 Uznania - prosimy o wykreślenie OC z zakresu ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie nr 47: 
Klauzula 29 Zwrotu składki - prosimy o wykreślenie OC z zakresu ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie nr 48: 
Klauzula 33 Klauzula aktów terroryzmu - prosimy o wykreślenie OC z zakresu ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie nr 49: 

Prosimy o modyfikację zapisów OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w punkcie b): 
Jest – cytat: inne wyraźnie niewymienione i wyłączone w OWU przyczyny. 
Prośba o zmianę na: -  
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inne wyraźnie nie wymienione i nie wyłączone w OWU przyczyny. 
Pozostawienie zapisu w formie obecnej sprawi, że żadne wyłączenia OWU Wykonawcy nie będą miały 
zastosowania. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w punkcie b). 
Jest – cytat: inne wyraźnie niewymienione i wyłączone w OWU przyczyny. 
Prośba o zmianę na: -  
inne wyraźnie nie wymienione i nie wyłączone w OWU przyczyny. 
Pozostawienie zapisu w formie obecnej sprawi, że żadne wyłączenia OWU Wykonawcy nie będą miały 
zastosowania. 
 

Pytanie nr 50: 

W przypadku nie wyrażenia zgody na modyfikację zgodnie z propozycją w pytaniu nr 1 prosimy o modyfikację 
zapisów OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w punkcie b): 
Jest – cytat: inne wyraźnie niewymienione i wyłączone w OWU przyczyny. 
Prośba o zmianę na: -  
inne wyraźnie niewymienione i wyłączone w OWU przyczyny, o ile nie są wyłączone w umowie reasekuracyjnej 
ubezpieczyciela. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany tylko w treści OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
w punkcie b): 
Jest – cytat: inne wyraźnie niewymienione i wyłączone w OWU przyczyny. 
Prośba o zmianę na: -  
inne wyraźnie niewymienione i wyłączone w OWU przyczyny, o ile nie są wyłączone w umowie reasekuracyjnej 
ubezpieczyciela. 
 

Pytanie nr 51: 

Prosimy o zmniejszenie limitu dla TERRORYZMU do poziomu 20 mln zł. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu dla TERRORYZMU do poziomu 20 000 000 zł. 

 

Pytanie nr 52: 

Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do poziomu 100.000,00 zł. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do poziomu 100.000 zł. 

 

Pytanie nr 53: 

Prosimy o zmniejszenie limitu dla graffiti do poziomu 50.000,00 zł. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu dla graffiti do poziomu 50.000 zł. 

 

Pytanie nr 54: 

Czy na okres związania umową planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów 
istniejących lub nowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w chwili udzielania odpowiedzi nie są planowane inwestycje typu rozbudowa, 
budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych. 
 
Pytanie nr 55: 

Jeśli na terenie zgłoszonych lokalizacji trwają inwestycje budowlane, remontowe, modernizacyjne, czy teren 
prac jest wyłączony z użytkowania, czy jednak jest tam prowadzona działalność oraz czy prace budowlane są 
ubezpieczone polisą CAR – EAR? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że jeśli na terenie zgłoszonych lokalizacji trwają inwestycje budowlane, remontowe, 
modernizacyjne, to teren prac nie jest wyłączany z użytkowania. Wykonawcy robót i prac budowlanych, mają 
w postępowaniach przetargowych stawiany obligatoryjny wymóg ubezpieczenia działalności polisą 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia oraz polisą CAR – EAR. W 
projekcie umowy Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia Zamawiającemu tych polis wraz z 
potwierdzeniem opłacenia składek ubezpieczeniowych. 
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Pytanie nr 56: 

Czy w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w punkcie  II a Podlimity w PLN Ubezpieczenia 

Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia w ramach niżej 

określonych sum gwarancyjnych obowiązują na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym 

okresie ubezpieczenia w PLN są w ramach głównej sumy gwarancyjnej – oc z tytułu prowadzenia 

działalności i posiadania mienia na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie 

ubezpieczenia wynosi: 10 000 000 PLN czy ponad główna sumę gwarancyjną. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w punkcie II a Podlimity w PLN 
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia obowiązują 
na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia w PLN są w ramach głównej 
sumy gwarancyjnej, która wynosi: 10 000 000 PLN 
 

Pytanie nr 57: 

Wśród oczekiwanych podlimitów SG w OC jest podlimit na szkody wyrządzone wskutek niedostarczenia 
energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach – prosimy o informację czy Zamawiający 
świadczy usługi polegające na dostawie energii – w jakim zakresie czynności, kto jest odbiorcą energii, jakiego 
rodzaju szkód spodziewa się Zamawiający oczekując tego limitu odpowiedzialności. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie świadczy usług polegających na dostawie energii innym odbiorcom. 
Zamawiający oczekując tego limitu odpowiedzialności, zabezpiecza się przed szkodami przepięciowymi 
i konsekwencjami wynikającymi z dłuższych awariami w dostawie prądu. 
 

Pytanie nr 58: 

Wśród oczekiwanych podlimitów SG w OC jest podlimit jest OC z tytułu wynajmowania własnych lokali firmom 
zewnętrznym (w tym wynajmowanie własnej sceny i lokali firmom organizującym na terenie TW -ON własne 
przedstawienia artystyczne) – jakim firmom, o jakim rodzaju działalności są wynajmowane własne lokale. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż dysponuje kilkunastoma lokalami użytkowymi wynajmowanymi pod działalność 
gastronomiczną i handlową. Ponadto Zamawiający wynajmuje swoje powierzchnie na potrzeby pokazów, 
wystaw artystycznych (malarstwo, rzeźba, grafika), rozdania prestiżowych nagród (np. wydawniczych NIKE), 
narad, premier filmowych, koncertów, konferencji i innych eventów. 

 
Pytanie nr 59: 

Czy od firm, które wynajmują od ZAMAWIAJACEGO lokale (w tym wynajmowanie własnej sceny i lokali firmom 
organizującym na terenie TW-ON własne przedstawienia artystyczne). Zamawiający wymagana ważnego 
ubezpieczenia OC z tytułu wynajmu nieruchomości? Jeśli tak na jaką sumę gwarancyjną? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie wymaga posiadania ważnego ubezpieczenia OC od w/w podmiotów. Jednakże 
zgodnie z zapisami umów zawieranych pomiędzy Zamawiającym, a w/w podmiotami, wszelkie powstałe 
szkody, wypadki pracowników i gości, są pokrywane na koszt w/w podmiotów.  

 
Pytanie nr 60: 
III. Ubezpieczenie utraty przychodu w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. 
Czy w ciągu ostatnich 10 lat działalności Zamawiającego miała miejsce utrata przychodów związana 
z koniecznością zwrotu ceny za bilety sprzedane i przychodów nieuzyskanych za bilety zarezerwowane 
z powodu odwołania spektaklu, na skutek:  

a. zdarzeń losowych, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć,   

b. następstw nieszczęśliwych wypadków lub nagłej choroby artystów - wykonawców,   

c. decyzji administracyjnej władz samorządowych lub państwowych,  

jeśli tak, ile razy, kiedy i jakiej wysokości były to utraty przychodu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że dotychczas jeden raz wystąpiła taka szkoda, ale Zamawiający nie posiadał 
ubezpieczenia w tym zakresie. 
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Pytanie 61: 
Ubezpieczenie utraty przychodu w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. Prosimy o zmianę zapisu z: 
następstw nieszczęśliwych wypadków lub nagłej choroby artystów - wykonawców, 
na następstw nieszczęśliwych wypadków, zawału, udaru mózgu lub śmierci. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

Pytanie nr 62: 

Prosimy o usunięcie w całości par. 8 pkt 10 – kary umowne. 
„Za zwłokę w podjęciu działań likwidacyjnych zgodnie z ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,5% składki danego rodzaju ubezpieczenia za każdy dzień zwłoki   

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie w całości par. 8 pkt 10 – kary umowne. 
„Za zwłokę w podjęciu działań likwidacyjnych zgodnie z ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,5% składki danego rodzaju ubezpieczenia za każdy dzień zwłoki.  

 
Pytanie nr 63: 

Czy Zamawiający posiada budynki nieeksploatowane (pustostany) - jeśli tak prosimy o podanie wartości tych 
budynków zgłoszonych do ubezpieczenia oraz wartości mienia w nich znajdującego się.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada budynków nieeksploatowanych (pustostanów). 

 

Pytanie nr 64: 

Czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zlokalizowany jest poniżej poziomu gruntu. Czy 
zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zlokalizowany jest w pomieszczeniach o zwiększonym 
zagrożeniu działania wody. Jeśli tak jak jest zabezpieczony przed zagrożeniem? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że sprzęt elektroniczny zlokalizowany jest powyżej poziomu gruntu i nie jest 
zlokalizowany w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu działania wody. 
 

Pytanie nr 65: 

Prosimy o podanie szkodowości wraz z rezerwami za okres ostatnich 6 lat w podziale na poszczególne ryzyka. 
Prosimy o opis przyczyn szkód, czego dotyczyły jakie były okoliczności ich powstania, w jaki sposób szkody 
zostały naprawione? Co po Szkodzie zostało naprawione/zmienione dla poprawienia jakości /w celu 
wyeliminowania ograniczenia tego typu szkód? 
Dodatkowo prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia 
w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia 
określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym 
programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jaka przyczyna szkody, wysokość poszczególnych 
roszczeń). 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że na stronie 41 i 42 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) podana 
jest pełna szkodowość za okres 2002-2017 r. Największa dotychczasowa szkoda, to szkoda zalaniowa z 2013 
r. z wypłatą odszkodowania - 655 093,01 zł., powstała z powodu błędnego uruchomienia kurtyn wodnych (błąd 
pracownika). Z wypłaconego odszkodowania zostały wykonane prace przywracające stan do tego sprzed 
zalania. 
 

Pytanie nr 66: 

Czy są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe? - W jaki sposób są one zabezpieczone miejsca 
składowania tych materiałów łatwopalnych/wybuchowych? Kto ma do nich dostęp? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie składuje żadnych materiałów łatwopalnych/wybuchowych. 

 

Pytanie nr 67: 

Prosimy o włączenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli 
w treści: 
"Klauzula Cyber risk / Klauzula IT 

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiada za szkody rzeczowe, 
przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 
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W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa 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 także 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, 

użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane 

z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie 

straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 

Jednakże - mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem 
warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe 
w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną." 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Klauzuli Cyber risk/Klauzula IT 

 

Pytanie nr 68: 
Prosimy o zmianę zapisu w załączniku nr 7 do SIWZ - Zgłaszanie szkód i świadczeń § 8 z: „… W przypadku 
zmiany likwidatora lub jego zastępcy Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o tym 
fakcie najpóźniej na jeden miesiąc przed zmianą. Informacje o osobach likwidatora i jego zastępcy będą 
przekazywane na adres e-mail: (…)”. 
Na „W przypadku zmiany likwidatora lub jego zastępcy Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia 
Zamawiającego o tym fakcie najpóźniej na 7 dni przed zmianą. Informacje o osobach likwidatora i jego 
zastępcy będą przekazywane na adres e-mail: (…)”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
Pytanie nr 69: 
Prosimy o zmianę terminu złożenia przetargu na 27.10.2017r. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia termin składania ofert na 27.10.2017 r. godzina 12.00. 
 
Pytanie nr 70: 
Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę 
wskazać, które to budynki? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że do ochrony ubezpieczeniowej nie są zgłoszone są budynki, które nie posiadają 
pozwolenia na użytkowanie. 
 
Pytanie nr 71: 
Prosimy o potwierdzenie, iż podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość oznacza brak: jakichkolwiek 
innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego na dzień dzisiejszy, 
- brak jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności 
powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. 
- jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa 
powyżej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że podana szkodowość, która wystąpiła latach 2002-2017 zawiera informacje o: 

- ilości szkód, 
- ryzykach z których wystąpiły szkoda, 
- rezerwach, 
- wysokościach wypłaconych odszkodowań. 

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość oznacza:  
- brak jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego na dzień dzisiejszy, 
- brak jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności 
powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. 
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Pytanie nr 72: 
Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub 
przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub 
przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia 
 
Pytanie nr 73: 
Prosimy o potwierdzenie, że pustostany pozostają poza zakresem ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 63. Dodatkowo Zamawiający potwierdza, że pustostany pozostają poza 
zakresem ubezpieczenia. 

 

Pytanie nr 74: 

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne 
lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, 
Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie 
pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak, udostępnienie właściwego 
dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej 
zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane 
i kiedy zostaną. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w okresie ostatnich 36 miesiącach nie otrzymał zaleceń, wytycznych lub innych 
o podobnym charakterze związanych z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej 
Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo 
innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. 
 
Pytanie nr 75: 

Wnosimy o udzielenie informacji, czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje 
obecnie nie ubezpieczane. Jeśli tak, prosimy o wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat 
materialnych) w tym mieniu w ostatnich 36 miesiącach. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada mienia, które wyłączył obecnie z ochrony ubezpieczeniowej i które 
miałoby być włączone w trakcie tego postępowania. 
 

Pytanie nr 76: 

Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: e lektryczne, 
gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są 
okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi 
w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, 
grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom 
stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, 
normach technicznych oraz według wskazań producenta. 

 
Pytanie nr 77: 
Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe 
dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe 
dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a protokoły są w posiadaniu Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 78: 
Wnosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone po przeglądach 
na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają 
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adnotacje o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu 
dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone po przeglądach na podstawie 
Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają adnotacje 
o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz 
jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego. 
 
Pytanie nr 79: 
Wnosimy o udzielenie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia 
lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, 
czy jest tam prowadzona działalność. Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają 
konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji roboty 
budowlane, inwestycje, budowy, remonty, modernizacje. Teren prac nie jest wyłączony z użytkowania, jest 
tam prowadzona działalność. Prace te wymagają pozwolenia na budowę, obecnie trwające prace nie 
naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.  
 
Pytanie nr 80: 
Wnosimy o udzielenie informacji jaka jest docelowa suma gwarancyjna dotycząca Odpowiedzialności 
cywilnej. Na stronie 18 załącznika 1 do SIWZ jest podana suma 10 mln złotych, natomiast na stronie 19 limity 
i podlimity zostały dodane do sumy gwarancyjnej i wynoszą 22,7 mln złotych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w punkcie II a Podlimity w PLN 
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia obowiązują 
na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia w PLN są w ramach głównej 
sumy gwarancyjnej, która wynosi: 10 000 000 PLN 
 
Pytanie nr 81: 
Wnosimy o zmianę zapisu zakresu ubezpieczenia na stronie 2 na. „inne wyraźnie niewymienione, a także 
szkody powstałe w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, 
burzenia, oczyszczania zgliszcz). 

Odpowiedź: 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę tylko na wprowadzenie zmiany w treści OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA na: inne wyraźnie niewymienione i wyłączone w OWU przyczyny, o ile nie są wyłączone 
w umowie reasekuracyjnej ubezpieczyciela (takiego samego wyjaśnienia udzielił Zamawiający także na 
pytanie numer 17, 50 i 83). W pozostałych przypadkach Wykonawcy odpowiadają do wysokości sum 
ubezpieczenia, limitów i podlimitów do poszczególnych ryzyk i zakresów, oraz składają Oświadczenie nr 5 o 
odstępstwach od zapisów OWU, które będą miały zastosowanie w związku z akceptacją SIWZ.  
 
 
Pytanie nr 82: 
Wnosimy o zmniejszenie limitu kradzieży zwykłej na 250 000 zł. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu kradzieży zwykłej na 250 000 zł. 
 
 
Pytanie nr 83: 
Wnosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela i dołączone do oferty przetargowej. Jeżeli OWU 
wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one 
zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Jednocześnie w treści OPISU PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA wprowadza zmiany na: „inne wyraźnie niewymienione i wyłączone w OWU przyczyny, o ile nie 
są wyłączone w umowie reasekuracyjnej ubezpieczyciela (takiego samego wyjaśnienia udzielił Zamawiający 
także na pytanie numer 17 i 50). W pozostałych przypadkach Wykonawcy odpowiadają do wysokości sum 
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ubezpieczenia, limitów i podlimitów do poszczególnych ryzyk i zakresów, oraz składają Oświadczenie nr 5 o 
odstępstwach od zapisów OWU, które będą miały zastosowanie w związku z akceptacją SIWZ”. 
 
 
Pytanie nr 84: 
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę sumy ubezpieczenia NNW dorosłych zgłoszonych do ubezpieczenia 
przez Teatr Wielki – Operę Narodową na 100.000 zł. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sumy ubezpieczenia NNW dorosłych zgłoszonych do 
ubezpieczenia przez Teatr Wielki – Operę Narodową na 100.000 zł. 
 

 

Pytanie nr 85: 

Prosimy o wyrażenie zgody na włączenie franszyzy integralnej w kosztach leczenia w wysokości 20 euro. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie franszyzy integralnej w kosztach leczenia w wysokości 20 euro.  
 
Pytanie nr 86: 
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę sumy ubezpieczenia dorosłych zgłoszonych do ubezpieczenia przez 
Teatr Wielki – Operę Narodową (bez względu na rodzaj umowy dotyczącej zatrudnienia) na 100.000 zł. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sumy ubezpieczenia dorosłych zgłoszonych do ubezpieczenia 

przez Teatr Wielki – Operę Narodową (bez względu na rodzaj umowy dotyczącej zatrudnienia) na 100.000 zł. 

 

Pytanie nr 87: 

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższego zapisu dotyczącego usług assistance: 
„Świadczenia assistance będą organizowane przez poszkodowanego we własnym zakresie. Zwrot kosztów 
Ubezpieczyciel zrealizuje na podstawie przedstawionych rachunków z zachowaniem limitów wskazanych 
w SIWZ-ie”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie poniższego zapisu dotyczącego usług assistance: 
„Świadczenia assistance będą organizowane przez poszkodowanego we własnym zakresie. Zwrot kosztów 
Ubezpieczyciel zrealizuje na podstawie przedstawionych rachunków z zachowaniem limitów wskazanych 
w SIWZ-ie”. 
 

Pytanie nr 88: 

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę sumy ubezpieczenia NNW dorosłych zgłoszonych do ubezpieczenia 
przez Teatr Wielki – Operę Narodową (bez względu na rodzaj umowy dotyczącej zatrudnienia) na 100.000 zł. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sumy ubezpieczenia NNW dorosłych zgłoszonych do 
ubezpieczenia przez Teatr Wielki – Operę Narodową (bez względu na rodzaj umowy dotyczącej zatrudnienia) 
na 100.000 zł. 
 
Pytanie nr 89: 
Prosimy o wyrażenie zgody na włączenie franszyzy integralnej w kosztach leczenia w wysokości 20 euro. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie franszyzy integralnej w kosztach leczenia w wysokości 20 euro. 
 
Pytanie nr 90: 
Prosimy o informację jaką liczbę osobodni lub osób mamy przyjąć do wyliczenia składki za ubezpieczenie 
obcokrajowców i rezydentów na terenie RP zatrudnionych przez Teatr Wielki – Operę Narodową 
w Warszawie, w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. W formularzu cenowym podane jest 10 osób, 
natomiast w Załączniku nr 1 do SIWZ (strona 35) – 10 osobodni. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że 10 osób, to podstawa do wyliczenia składki za ubezpieczenie obcokrajowców 

i rezydentów na terenie RP zatrudnionych przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie, 

w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. 
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Pytanie nr 91: 

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę sumy ubezpieczenia NNW wolontariuszy zgłoszonych do 
ubezpieczenia przez Teatr Wielki – Operę Narodową na 100.000 zł. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sumy ubezpieczenia NNW wolontariuszy zgłoszonych do 
ubezpieczenia przez Teatr Wielki – Operę Narodową na 100.000 zł. 
 

Pytanie nr 92: 
Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższego zapisu dotyczącego usług assistance „Świadczenia 
assistance będą organizowane przez poszkodowanego we własnym zakresie, zwrot kosztów Ubezpieczyciel 
zrealizuje na podstawie przedstawionych rachunków z zachowaniem limitów wskazanych w SIWZ-ie” 
 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie poniższego zapisu dotyczącego usług assistance 
„Świadczenia assistance będą organizowane przez poszkodowanego we własnym zakresie, zwrot kosztów 
Ubezpieczyciel zrealizuje na podstawie przedstawionych rachunków z zachowaniem limitów wskazanych 
w SIWZ-ie” 
 

Pytanie nr 93: 

Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w wysokości 80% składki należnej wynikającej z iloczynu stawki 

za jeden osobodzień i szacunkowej liczby osobodni wskazanej w SIWZ-ie. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie składki minimalnej w wysokości 80% składki należnej 

wynikającej z iloczynu stawki za jeden osobodzień i szacunkowej liczby osobodni wskazanej w SIWZ-ie. 

 

 

 

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   27 październik 2017 r. godz. 12:00, 

Nowy termin otwarcia ofert to   27 październik 2017 r. godz. 12:15. 

 

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


