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Warszawa, dnia 15.11.2019 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 w latach 2020 - 2022, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego (sprawa nr ZP.260.19.2019). 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej Ustawą, udziela poniżej informacji o pytaniach 

Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedziach na nie. 

Pytanie nr 1 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 

użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków 

nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są 

regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pozytywnym 

wynikiem pisemnego protokołu. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających 

powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny i terminem dostosowania budynku do wymagań. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są 

regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pozytywnym 

wynikiem pisemnego protokołu. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu wyłączone są szkody spowodowane osuwaniem i zapadaniem się 

zmieni spowodowanej działalnością człowieka, jeżeli nie proszę o wyłączenie tego zakresu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza, że z zakresu wyłączone są szkody spowodowane osuwaniem i zapadaniem się 

zmieni spowodowanej działalnością człowieka. Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 69. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:  

a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym, 

b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki? 

c) budynki i budowle wyłączone z eksploatacji/pustostany. 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia 

i sposobu zabezpieczenia? Wraz z informacją czy budynki te posiadają odcięte media oraz czy są dozorowane 

i w jaki sposób? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub 

przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki oraz obiekty wyłączone z eksploatacji pozostaje poza zakresem 

ubezpieczenia. 
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Pytanie nr 5 

Prosimy o zmianę treści poniższego zapisu gdyż nie jest on zgody ze sztuką ubezpieczeniową, zapis ten 

powinny dotyczyć tylko ubezpieczeń majątkowych, a nie odpowiedzialności cywilnej.  

Z: 

„zamieszki, strajki, rozruchy, lokauty, sabotaż, akty terrorystyczne - 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 Na:  

„akty terrorystyczne - limit odpowiedzialności: 35 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia dla następujących ryzyk: ogień, kradzież, szyby, elektronika,   

limit odpowiedzialności: 1 000 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyk 

transportowych  

Brak zmian w powyższym zakresie spowoduje brak możliwości złożenia oferty ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zapis, o którego zmianę wnioskuje Wykonawca nie dotyczy ubezpieczenia OC. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o wskazanie rodzaju i sposobu składowania mienia na zewnątrz budynków. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie składuje mienia na zewnątrz. Dodatkowo Zamawiający zwraca uwagę na 

odpowiedź na pytanie nr 70 informując, że w skład mienia zewnętrznego wchodzą elementy (m.in. stojaki), 

instalacje, urządzenia (m.in. klimatyzatory) znajdujące się poza lub na ubezpieczanych budynkach/budowlach, 

jak również iluminacja świetlna gmachu Teatru. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o zmianę treści poniższego zapisu:  

Z: „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).” 

Na:  

inne wyraźnie niewymienione i niewyłączone w OWU przyczyny, a także szkody powstałe w wyniku wszelkiego 

rodzaju eksplozji, implozji, oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedzi na pytania nr 29, 64 oraz 113. Zamawiający nie wyraża zgody na 

wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Zamawiający wyjaśnia, że ochrona ma obejmować ryzyka wyłączone 

z OWU wg powyższego zapisu. 

 

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 informuje, że 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 potwierdzenie że klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji dotyczy mienia ubezpieczonego 

w systemie sum stałych. 

 



 

3 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadku sum ubezpieczenia na 

pierwsze ryzyko oraz limitów i podlimitów odpowiedzialności. 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 000 PLN dla Klauzuli automatycznego pokrycia w okresie 

rocznym. Wprowadzony dotychczas limit procentowy może spowodować wyczerpanie możliwości 

reasekuracyjnych Wykonawcy a tym samym brak możliwości złożenia oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli automatycznego pokrycia 

limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000,00 PLN. 

 

Pytanie nr 11 

Wnioskujemy o dodanie do klauzuli terroryzmu następujących wyłączeń: 

1) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub 

biologicznych, 

2) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania 

jądrowego, skażenia radioaktywnego, 

3) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania 

wirusów komputerowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza brak intencji objęcia ochrona działanie substancji toksycznych, chemicznych lub 

biologicznych lub działania radioaktywnego lub spowodowanych atakiem elektronicznym. 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli Kradzieży zwykłej z 500 000,00 PLN na 100 000 PLN 

na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli Kradzieży zwykłej 

w wysokości 100 000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

Pytanie nr 13 

Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub 

podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego w latach 1997 -2018. 

Prosimy o podanie miejsca szkody, rodzaju i wartości mienia dotkniętego w/w zdarzeniami. Jakie działania 

prewencyjne, naprawcze podjął Zamawiający w celu ochrony mienia Zamawiającego przed skutkami powodzi, 

podtopień w w/w latach? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 33. 

 

Pytanie nr 14 

Prosimy o podanie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego została zaktualizowana w sierpniu 2018r. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie obejmuje szkód powstałych 

w tym skutków działania wirusów komputerowych. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza, że zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie obejmuje szkód 

powstałych w tym skutków działania wirusów komputerowych. 

 

Pytanie nr 16 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych 

w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych 

w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Pytanie nr 17 

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 

organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej 

nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia 

maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się 

takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi 

trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty 

uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 

organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej 

nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia 

maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się 

takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi 

trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty 

uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie 

w sytuacji, gdy będą przeprowadzone przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż na obiektach będących przedmiotem ubezpieczenia pokazy sztucznych ogni będą 

mogły być przeprowadzone tylko i wyłącznie przez doświadczone i profesjonalne podmioty zajmujące się 

takimi pokazami. W takich sytuacjach Zamawiający bezwzględnie będzie żądał od organizatora takich 

eventów ważnej i opłaconej polisy OC w tym również na okoliczność pokazów sztucznych ogni. 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 

organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej 

nie dotyczy imprez/sportów motorowych, motorowodnych, lotniczych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 

organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej 

nie dotyczy imprez/sportów motorowych, motorowodnych, lotniczych. 

 

Pytanie nr 20 

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

1 mln zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu dla szkód powstałych na terenie USA i Kanady 

i Australii w wysokości 1.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. 

 

Pytanie nr 21 

Prosimy o wykreślenie z treści umowy zapisu dot. kar umownych (par. 8 ust. 10). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z treści umowy zapisu dot. kar umownych 

(par. 8 ust. 10). 

 

Pytanie nr 22 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ub. OC nie obejmuje szkód będących następstwem aktów 

terrorystycznych, działań wojennych, rewolucji, strajków, zamieszek, demonstracji lub innych rozruchów 

społecznych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zakres ub. OC nie obejmuje szkód będących następstwem aktów terrorystycznych, 

działań wojennych, rewolucji, strajków, zamieszek, demonstracji lub innych rozruchów społecznych. 

 

Pytanie nr 23 

Prosimy o zdefiniowanie Współpracowników Ubezpieczonego. 

 

Odpowiedź: 

Przez Współpracowników ubezpieczonego rozumie się osoby fizyczne świadczące na rzecz ubezpieczonego 

usługi lub dzieło na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym także osoby świadczące usługi/dzieło w ramach 

jednoosobowej działalności gospodarczej, a także wolontariuszy, praktykantów, pracowników agencji pracy 

tymczasowej, studenci, uczniowie, stażyści. 

 

Pytanie nr 24 

Prosimy o możliwość zastosowania przez Wykonawcę prawa regresu do Współpracowników 

Ubezpieczonego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 

 

Pytanie nr 25 

Prosimy o potwierdzenie, Wykonawca zachowuje prawo regresu w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z klauzulą nr 16 „Rezygnacji z regresu wobec pracowników” Wykonawca zachowuje regres do 

sprawców szkód wyrządzonych umyślnie. 

 

Pytanie nr 26 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity i podlimity określone dla ryzyk w ramach ubezpieczenia OC 

obowiązują w głównej sumy gwarancyjnej tj. maksymalny łączny limit odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 

10 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem odrębnego limitu 

dla kosztów dodatkowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie limity i podlimity określone dla ryzyk w ramach ubezpieczenia OC 

obowiązują w głównej sumy gwarancyjnej tj. maksymalny łączny limit odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 

10 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem odrębnego limitu 

dla kosztów dodatkowych. 
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Pytanie nr 27 

Prosimy o doprecyzowanie, że dla kosztów dodatkowych obowiązuje dla wszystkich zdarzeń łączny limit 

ponad sumę gwarancyjną w wys. 10% głównej sumy gwarancyjnej tj. 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że dla kosztów dodatkowych obowiązuje dla wszystkich zdarzeń łączny limit ponad 

sumę gwarancyjną w wys. 10% głównej sumy gwarancyjnej tj. 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

Pytanie nr 28 

Prosimy o wykreślenie poniższych klauzul gdyż dotyczą one ubezpieczeń majątkowych a nie 

odpowiedzialności cywilnej: 

- Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia, 

- Kosztów akcji ratowniczej, 

- Aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków, itp., 

- Ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia przed szkodą, 

- Wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT, 

- Zwrotu składki. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje że klauzule: Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia, Kosztów akcji 

ratowniczej, Aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków, itp. , Ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia 

przed szkodą, Wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT, Zwrotu składki nie dotyczą ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej. 

 

Pytanie nr 29 

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy klauzule dodatkowe w nim zawarte wskazują przesłanki 

wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że 

opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia 

określonego w SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie 7, 64 oraz 113 na zapis opisu przedmiotu zamówienia 

część I w punkcie lb) Jest — cytat: inne wyraźnie niewymienione i wyłączone w OWIJ przyczyny. 

 

Pytanie nr 30 

Prosimy o włączenie do zapisów SIWZ Klauzuli Wypowiedzenia Umowy – proponujemy następującą treść:  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy 

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań 

powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do 

składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, 

przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub 

2) nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych, 

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres 

polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio 

pierwszego albo drugiego okresu polisowego. 

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany 

warunków ubezpieczenia na drugi i/lub trzeci okres polisowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie Klauzuli Wypowiedzenia Umowy. 
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Pytania 31 – 46 dotyczą Części I OPZ 

 

Pytanie nr 31 

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem 

odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów 

prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); 

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku 

z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest zabezpieczone 

w sposób przewidziany w/w przepisami aktów prawnych. 

 

Pytanie nr 32 

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, 

w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 

poz. 931)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

w środowisku pracy, w szczególności zapisane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych 

wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu 

pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931). 

 

Pytanie nr 33 

Czy od 1998 roku wystąpiła powódź, podtopienie w lokalizacjach Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w jego lokalizacjach objętych przedmiotowym ubezpieczeniem, od roku 1998 nie 

wystąpiła powódź ani podtopienie. 

 

Pytanie nr 34 

Prosimy o informację jakie mienie przechowywane jest na podłodze lub poniżej poziomu gruntu oraz jaka jest 

jego wartość. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż pod poziomem gruntu znajdują się przestrzenie, w których znajdują się 

wielkogabarytowe dekoracje (środki inscenizacji, podesty, wózki). Z uwagi na różnorodność repertuaru 

Zamawiający nie jest w stanie rzetelnie podać wartości składowanego tam mienia. 

 

Pytanie nr 35 

Szkody polegające na awarii urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, 

technologicznej, klimatyzacyjnej, instalacji gaśniczej (koszty usunięcia awarii) (w tym szkody w przyłączach 

wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, ciepłowniczych), w tym 

koszty poszukiwania miejsca źródła awarii - podlimit 2 000 000 zł – prosimy o zmniejszenie limitu do 500 000 

PLN na jedno o wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 
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Pytanie nr 36 

Działanie wiatru, osuwanie i zapadanie się ziemi, w tym związane z działalnością ludzką, - Prosimy o usunięcie 

zapisu: „w tym związane z działalnością ludzką”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. Zamawiający zwraca uwagę na 

odpowiedź na pytanie nr 69. 

 

Pytanie nr 37 

Przepięcie 3 000 000 PLN – Prosimy o zmniejszenie limitu do 1 000 000 PLN. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 

 

Pytanie nr 38 

Wystawy (łączny limit na wszystkie wystawy w całym okresie ubezpieczenia 15 000 000 zł.), limit na jedną 

wystawę 3 000 000 zł – Prosimy o zmniejszenie limitu do 5 000 000 PLN na wszystkie wystawy w całym 

okresie ubezpieczenia oraz 1 000 000 PLN na jedną wystawę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 

 

Pytanie nr 39 

Ubezpieczenie produkcji spektakli i koprodukcji międzynarodowych (obejmuje ubezpieczenie kostiumów, 

inscenizacji, rekwizytów itp.). Limit w całym okresie ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia 16 000 000 zł./ na 

jedną produkcję limit 4 000 000 zł. - Prosimy o zmniejszenie limitu do 5 000 000 PLN na wszystkie wystawy 

w całym okresie ubezpieczenia oraz 1 000 000 PLN na jedną wystawę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 

 

Pytanie nr 40 

Akty terroru – prosimy o zmniejszenie limitu do 10 000 000 PLN. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 

 

Pytanie nr 41 

Limit na koszty i szkody dodatkowe (pkt. 1 – 4) - prosimy o zmniejszenie limitu do 1 000 000 PLN. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 

 

Pytanie nr 42 

Klauzula katastrofa budowlana - prosimy o zmniejszenie limitu do 10 000 000 PLN. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 

 

Pytanie nr 43 
Kradzież zwykła – prosimy o zmniejszenie limitu do 100 000 PLN oraz ustanowienie wspólnego limitu dla 
mienia oraz elektroniki. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 
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Pytanie nr 44 

Muzealne zbiory własne - prosimy o zmniejszenie limitu do 500 000 PLN. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 

 

Pytanie nr 45 

Środki inscenizacji, produkcja spektakli własnych i koprodukcja spektakli międzynarodowych - prosimy 

o zmniejszenie limitu do 1 000 000 PLN. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 

 

Pytanie nr 46 

Szyby okienne, drzwiowe, wystawowe, oszklenia ścienne i dachowe, żyrandole kryształowe, kinkiety, 

kandelabry, gabloty reklamowe i ekspozycyjne, szyldy, neony, tablice świetlne itp. – prosimy o zmniejszenie 

limitu do 100 000 PLN. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 

 

Pytania 47 – 49 dotyczą Części II OPZ 

 

Pytanie nr 47 

Zakres terytorialny: RP oraz cały świat, w tym także podczas zagranicznych podróży służbowych (Opcja cały 

świat oznacza brak wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności, bez konieczności włączania odrębnymi 

klauzulami poszczególnych krajów świata. Cały świat oznacza także odpowiedzialność na terenach krajów, 

w których trwają rozruchy, zamieszki, akty terroru lub wojna). – prosimy o wyłączenie krajów, w których trwają 

rozruchy, zamieszki, akty terroru lub wojna). 

 

Odpowiedź: 

Z uwagi na potencjalne rozbieżności w interpretacji pojęć „kraje, w których trwają rozruchy, zamieszki, akty 

terroru lub wojna”, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 

 

Pytanie nr 48 

Szkody związane z prowadzeniem prac remontowych lub budowalnych niezależnie od konieczności (lub jej 

braku) uzyskania pozwolenia na budowę - prosimy o zmniejszenie limitu do 1 000 000 PLN. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 

 

Pytanie nr 49 

Szkody poniesione przez osoby bliskie pracownikom ubezpieczonego - prosimy o zmniejszenie limitu do 

100 000 PLN. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 

 

Pytanie nr 50 dotyczy części IV OPZ 

Kradzież zwykła – prosimy o zmniejszenie limitu do 100 000 PLN oraz ustanowienie wspólnego limitu dla 

mienia oraz elektroniki. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 
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Pytanie nr 51 dotyczy części VI OPZ 

Zakres terytorialny: cały świat - prosimy o wyłączenie krajów, w których trwają rozruchy, zamieszki, akty terroru 

lub wojna). 

 

Odpowiedź: 

Z uwagi na potencjalne rozbieżności w interpretacji pojęć „kraje, w których trwają rozruchy, zamieszki, akty 

terroru lub wojna”, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 

 

Pytanie nr 52 

Prosimy o przesunięcie klauzuli uznania do katalogu klauzul fakultatywnych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie klauzuli uznania do katalogu klauzul fakultatywnych. 

 

Pytanie nr 53 

Prosimy o wykreślenie pkt 3. W rozdziale IV SIWZ ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

o treści: „Prawo do skorzystania z opcji automatycznego przedłużenia umów o 12 m-cy przysługuje wyłącznie 

Zamawiającemu. Wykonawca nie może odmówić wykonania zamówienia w ramach tej opcji. Wykonawca nie 

może zmienić warunków wykonania zamówienia w okresie automatycznego przedłużenia umowy względem 

warunków zastosowanych w okresie podstawowym wykonywania zamówienia. Zastrzeżenie powyższe 

dotyczy także stawek/składek ubezpieczeniowych.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w rozdziale IV SIWZ nie ma rozdziału IV, co więcej nie ma również 

zaproponowanego wyżej zapisu. 

 

Pytanie nr 54 

Prosimy o włączenie klauzuli wypowiedzenia umowy ubezpieczenia o treści: 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony 

uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 

2- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia 

z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej 

określone sytuacje: 

a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, 

przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym 

orzeczeniem sądowym,  

b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony 

usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być 

potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

c) jeżeli wskaźnik szkodowości ustalony  za okres  pierwszych 9 miesięcy  przekroczy 60%. Przez wskaźnik 

szkodowości rozumie się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody 

zgłoszone w okresie pierwszych 9 miesięcy do składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia. 

d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do 

warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Dodatkowo 

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 30. 

 

Pytanie nr 55 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje takiego mienia jak: prototypy, modele 

poglądowe, wzory. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. takie mienie jak prototypy, modele 

poglądowe, wzory. 

 

Pytanie nr 56 

Czy na okres związania umową planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów 

istniejących lub nowych. Jeśli tak, jakie, gdzie i o jakiej wartości? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż na okres związany umową planuje podjęcie dwóch przedsięwzięć budowalnych, 

których rozpoczęcie uzależnione jest od pozyskania funduszy. Są to:  

1. Przebudowa budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej na potrzeby poprawy jego bezpieczeństwa 

pożarowego. Będzie to inwestycja wieloletnia.  

2. Budowa wielofunkcyjnej sali prób oraz sali prób baletu na tarasach wewnętrznych budynku Teatru 

Wielkiego – Opery Narodowej. Wartość robót budowlanych szacuje się na około 7.000.000,00 zł plus 

niezbędne wyposażenie.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż obydwa zadania będą realizowane na podstawie wymaganych 

pozwoleń administracyjnych, a wykonawcy robót, przed przystąpieniem do realizacji zadań zobowiązani będą 

przedstawić Zamawiającemu ważne i opłacone polisy w zakresie: 

a) ryzyk budowlanych (CAR); 

b) ryzyk budowlanych (EAR); 

c) odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu winy i ryzyka, w związku 

z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, ubezpieczony w następstwie czynu 

niedozwolonego (OC deliktowa) lub niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC 

kontraktowa), zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie 

spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (szkoda osobowa), 

uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa). Szkodą objęte są również korzyści, które mógł 

osiągnąć poszkodowany, gdyby mu nie wyrządzono szkody osobowej lub rzeczowej (utracone korzyści). 

 

Pytanie nr 57 

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 nie jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu i nie jest 

zlokalizowany w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu działania wody. 

 

Pytanie nr 58 

Czy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach ubezpieczenia są składowane materiały 

łatwopalne/wybuchowe? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że na poziomie „0” znajduje się magazyn chemiczny, w którym m.in. znajdują się farby, 

lakiery na bazie wody, rozpuszczalniki służące do produkcji środków inscenizacji oraz prac remontowych i 

konserwacyjnych. Dostęp do magazynu mają tylko i wyłącznie uprawnieni do tego pracownicy (max. 3 osoby). 

Pomieszczenie zamykane są na klucz (atestowane zamki) i plombowane. W magazynie poza systemem 

detekcji dymu znajduje się instalacja tryskaczowa i podręczny sprzęt gaśniczy. 

 

Pytanie nr 59 

Jeśli tak, jakie to są materiały i w jaki sposób są zabezpieczone miejsca składowania tych materiałów 

łatwopalnych/wybuchowych? Kto ma do nich dostęp? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 58 (powyżej). 
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Pytanie nr 60 

Prosimy o podanie szkodowości z ostatnich 8 lat z podaniem przyczyn szkód. 

 

Odpowiedź: 

Wykaz szkód Zamawiający przedstawia na stronie internetowej przedmiotowego postępowania jako plik pod 

nazwą: wykaz_szkod.xlsx. 

 

Pytanie nr 61 

Czy w okresie ostatnich 15 lat na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły 

podtopienia? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 33. 

 

Pytanie nr 62 

Prosimy o potwierdzenie, że OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 

pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzone przed podmioty 

profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 18. 

 

Pytanie nr 63 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód spowodowanych przez wirus HIV, 

BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku 

z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego. 

 

Odpowiedź: 

Potwierdzamy, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód spowodowanych przez wirus HIV, BSE, TSE, 

HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub 

modyfikacją kodu genetycznego. 

 

Pytanie nr 64 

Prosimy o modyfikację zapisów opisu przedmiotu zamówienia część I w punkcie lb) Jest — cytat: inne wyraźnie 

niewymienione i wyłączone w OWIJ przyczyny. Prośba o zmianę na: inne wyraźnie nie wymienione i nie 

wyłączone w OWU przyczyny. 

Pozostawienie zapisu w formie obecnej sprawi, że żadne wyłączenia OWIJ Wykonawcy nie będą miały 

zastosowania, co jest niemożliwe do spełnienia, ze względu na umowy reasekuracyjne. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na poniższą treść: „inne wyraźnie nie wymienione i wyłączone 

w OWU przyczyny, o ile nie są wyłączone w umowie reasekuracyjnej ubezpieczyciela. 

 

Pytanie nr 65 

Prosimy o zmniejszenie limitu dla zamieszki, strajki, rozruchy, lokauty, sabotaż, akty terrorystyczne do poziomu 

10 mln zł. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu dla zamieszek, strajków, rozruchów, lokautów, 

sabotażu, aktów terrorystycznych do poziomu 10 mln zł. 

 

Pytanie nr 66 

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

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 43 oraz pytanie nr 50. 

 

Pytanie nr 67 

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

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu dla graffiti do poziomu 50.000,00 zł. 

 

Pytanie nr 68 

Prosimy o wykreślenie zapisu w opisie przedmiotu zamówienia część I w punkcie lb): „osuwanie i zapadnie 

się ziemi, w tym związane z działalnością ludzką. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu w opisie przedmiotu zamówienia część I w punkcie lb): 

„osuwanie i zapadnie się ziemi, w tym związane z działalnością ludzką”. 

 

Pytanie nr 69 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 68, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla 

osuwanie i zapadnie się ziemi, w tym związane z działalnością ludzką w wysokości 1.000.000 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia wyłącznie dla szkód wynikających z osuwania i zapadania się ziemi w związku z działalnością 

ludzką. 

 

Pytanie nr 70 

Prosimy o podanie, jaka jest wartość mienia zewnętrznego uwzględniona w sumie ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wartość zmienia zewnętrznego wynosi 650.000,00 zł. 

 

Pytanie nr 71 

Prosimy o potwierdzenie, że określone limity, podlimity odpowiedzialności, bez wyraźnego zapisu ponad sumę 

ubezpieczenia są w ramach sumy ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że określone limity, podlimity odpowiedzialności, bez wyraźnego zapisu ponad sumę 

ubezpieczenia są w ramach sumy ubezpieczenia. 

 

Pytanie nr 72 

Prosimy o podanie, jaki planowany jest wzrost środków trwałych w terminie wykonania zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż wzrost środków trwałych uzależniony jest od przyznania dotacji, które przyznawane 

są na dany rok budżetowy. W związku z powyższym Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć 

na to pytanie. 

 

Pytanie nr 73 

Ze względu na wysoką łączną sumę ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie w klauzuli automatycznego 

pokrycia limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000,00 

PLN. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli automatycznego pokrycia 

limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000,00 PLN. 

 

Pytanie nr 74 

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, w szczególności na najemców mienia 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 75 

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 TWON 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 usługowo – handlową. Ponadto Zamawiający wynajmuje swoje powierzchnie na potrzeby 

pokazów, wystaw artystycznych (malarstwo, rzeźba, grafika), rozdania prestiżowych nagród (np. Paszporty 

Polityki), narad, premier filmowych, koncertów, konferencji i innych eventów. 

 

Pytanie nr 76 

Czy od firm, które wynajmują od Zamawiającego 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 77 

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, iż w ostatniej dekadzie doszło do trzech takich incydentów. Dodatkowo Zamawiający 

zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 60. 

 

Pytanie nr 78 

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. 
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Odpowiedź: 

W części dotyczącej ubezpieczenia utraty przychodu w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu z następstw nieszczęśliwych wypadków lub nagłej choroby 

artystów - wykonawców, na następstw nieszczęśliwych wypadków, zawału, udaru mózgu lub śmierci. 

 

Pytanie nr 79 

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 zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 21. 

 

Pytanie nr 80 

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia OC w mieniu przechowywanym w szatni ..." — wartości pieniężnych 

oraz elektroniki. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ubezpieczenia OC w mieniu przechowywanym w szatni — 

wartości pieniężnych oraz elektroniki. 

 

Pytanie nr 81 

Prosimy o podanie informacji czy zamawiający przystępuje do prowadzenia prac remontowych lub 

budowlanych, na które jest potrzebne pozwolenie na budowę, pomimo, że takiego pozwolenia nie posiada? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wszystkie jego działania zawsze są zgodne z literą prawa. Powyższe oznacza, iż 

jeżeli wynika to z przepisów prawa, Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, 

występuje o niezbędne zgody administracyjne. 

 

Pytanie nr 82 

Prosimy o dopisanie w klauzuli aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchu, strajków, itp. poniższych zapisów: 

1. Niniejsze rozszerzenie ubezpieczenia nie obejmuje: 

a) szkód wynikających z całkowitego lub częściowego wstrzymania robót albo opóźnienia, przerwania lub 

wstrzymania jakiejkolwiek operacji lub procesu technologicznego; 

b) szkód wywołanych przez trwałe lub czasowe wywłaszczenie, konfiskatę, zajęcie lub rekwizycję 

dokonaną przez legalnie ukonstytuowane władze 

c) szkód wywołanych przez trwałe lub czasowe nielegalne zajęcie budynku przez jakąkolwiek osobę; 

d) szkód lub zobowiązań powstałych w następstwie wszelkich płatności w części przekraczającej limit 

odszkodowania przewidziany w umowie z godnie z ust. 5 niniejszej klauzuli. 

2. Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód spowodowanych wskutek lub w 

konsekwencji następujących zdarzeń szkodowych: 

a) wojny, inwazji, wrogich działań obcego państwa, działań wojennych lub operacji o charakterze 

wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny domowej; 

b) buntu, zamieszek wewnętrznych przybierających rozmiary buntu ludowego, a także buntu wojskowego, 

powstania, rebelii, rewolucji, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu; 

c) czynów osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami, których działalność zmierza do 

obalenia siłą organów sprawujących władzę lub do wywierania wpływu na nie przez akty przemocy lub 

terroru. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie wyżej zaproponowanych zapisów. Zamawiający zwraca uwagę 

na odpowiedź na pytanie nr 11. 

 

 



 

16 
 

Pytanie nr 83 

Prosimy o podanie informacji czy od podmiotów, które zajmują się pokazem fajerwerków i pokazów 

pirotechnicznych Zamawiający wymaga posiadania ważne polisy OC z tytułu przeprowadzanych pokazów? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 18. 

 

Pytanie nr 84 

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia OC automatycznego pokrycia konsumpcji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia OC automatycznego pokrycia konsumpcji. 

 

Pytanie nr 85 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z treścią klauzuli aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków, dla 

ryzyk transportowych limit odpowiedzialności 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia jest wspólny 

dla strajków, rozruchów i zamieszek oraz aktów terroryzmu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z treścią klauzuli aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków, dla 

ryzyk transportowych limit odpowiedzialności 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia jest wspólny 

dla strajków, rozruchów i zamieszek oraz aktów terroryzmu. 

 

Pytanie nr 86 

Prosimy o wprowadzenie w części V i VI ubezpieczenie mienia w transporcie 

Limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 1.000.000,00 

PLN dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu w/z pokoju mieszkalnego, 

pokoju hotelowego, przechowalni hotelowej lub sali koncertowej, w salach podczas prób, na lotnisku oraz 

pozostałych miejscach nie wymienionych wyżej, 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w części V i VI ubezpieczenie mienia w transporcie limitu 

odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 1.000.000,00 PLN 

dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu w/z pokoju mieszkalnego, pokoju 

hotelowego, przechowalni hotelowej lub sali koncertowej, w salach podczas prób, na lotnisku oraz pozostałych 

miejscach nie wymienionych wyżej. 

 

Pytanie nr 87 

Prosimy o wprowadzenie w części V i VI ubezpieczenie mienia w transporcie 

Limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 1.000.000,00 

PLN dla szkód powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłe zachorowanie uniemożliwiające 

opiekę nad ubezpieczonym mieniem, 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w części V i VI ubezpieczenie mienia w transporcie limitu 

odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 1.000.000,00 PLN 

dla szkód powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłe zachorowanie uniemożliwiające opiekę nad 

ubezpieczonym mieniem. 

 

Pytanie nr 88 

Prosimy o potwierdzenie, że koszty leczenia na terenie RP, o których mowa w części VII, VIII i IX opisu 

przedmiotu zamówienia dotyczą obcokrajowców i rezydentów na terenie RP zatrudnionych przez Teatr Wielki 

— Operę Narodową w Warszawie, w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że koszty leczenia są opisane jedynie w części VII, a przedmiotem tego ubezpieczenia 

są uzasadnione okolicznościami oraz udokumentowane koszty związane z udzieleniem Ubezpieczonym 

natychmiastowej pomocy w zakresie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance 

podczas krajowych i zagranicznych pracowników i osób pracujących na zlecenie Teatru Wielkiego Opery 

Narodowej, w tym obcokrajowców i rezydentów zatrudnionych na umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne. 

 

Pytanie nr 89 

Prosimy o potwierdzenie, że limit na wandalizm w wysokości 100.000,00 PLN określony w formularzu 

ofertowym w tabeli IA i IB nie dotyczy przedmiotów zamówienia określonych w tabeli I c. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza, że limit na wandalizm w wysokości 100.000,00 PLN określony w formularzu 

ofertowym w tabeli IA i IB nie dotyczy przedmiotów zamówienia określonych w tabeli I C. Jednocześnie 

Zamawiający zwraca uwagę, że określone w tabeli I C limity są limitami na ryzyka kradzieżowe (kradzież 

z włamaniem, rabunek, dewastacja) dlatego też mienie jest po raz kolejny wymienione i tożsame z tabelami I 

A i IB. 

 

Pytanie nr 90 

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie Teatru Wielkiego przestrzega się wymogów, zaleceń i procedur  

zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego/ Ekspertyzie technicznej w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego/ Analizie atmosfer wybuchowych w Zakładzie/ Dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem/ 

Przeglądach technicznych obiektów budowlanych (o ile istnieją takie dokumenty). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że na terenie gmachu Teatru Wielkiego – Opery Narodowej przestrzegane są 

procedury zawarte w Instytucji Bezpieczeństwa Pożarowego. 

 

Pytanie nr 91 

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie Teatru Wielkiego nie są składowane materiały palne 

w pomieszczeniach technicznych (np. pompownia ppoż., kotłowniach, serwerowniach, sprężarkowniach itp.) 

nie stanowiących ich wyposażenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 58. 

 

Pytanie nr 92 

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie Teatru Wielkiego nie są składowane materiały palne w bezpośredniej 

bliskości urządzeń elektrycznych, źródeł ciepła (itp. Oświetlenia, rozdzielni, szaf sterowniczych, kompresorów, 

miejsc ładowania elektrycznych wózków widłowych itp.), minimalna odległość 2.5 m. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że na terenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej nie są składowane materiały 

palne w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych, źródeł ciepła, minimalnej odległości 2,5 m. 

 

Pytanie nr 93 

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie Teatru Wielkiego nie zastawia się i nie blokuje w żaden inny sposób 

drzwi ppoż. oraz dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że na terenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej nie zastawia się i nie blokuje 

w żaden inny sposób drzwi ppoż. oraz dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów. 
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Pytanie nr 94 

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie Teatru Wielkiego przeprowadzane są regularne przeglądy 

i konserwacje systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w obiekcie z pisemną adnotacją wyników 

przeglądów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 2 oraz 90. 

 

Pytanie nr 95 

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie Teatru Wielkiego jest przestrzegany zakaz palenia poza miejscami 

wyznaczonymi do tego celu, a miejsce jest wyznaczone do palenia na zewnątrz budynków i wyznaczone 

metalowymi pojemnikami z piaskiem, tak aby niedopałki nie były rzucane na podłoże. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdzenie, że na terenie Teatru Wielkiego jest przestrzegany zakaz palenia poza miejscami 

wyznaczonymi do tego celu, a miejsce jest wyznaczone do palenia na zewnątrz budynków i wyznaczone 

metalowymi pojemnikami (popielnicami), tak aby niedopałki nie były rzucane na podłoże. 

 

Pytanie nr 96 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP; został 

opracowany i wdrożony plan podziału całego obiektu na strefy wydzielenia pożarowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP; został 

opracowany plan podziału całego obiektu na strefy wydzielenia pożarowego. Zamawiający jest na etapie 

wdrażania tego planu. 

 

Pytanie nr 97 

Prosimy o potwierdzenie, że limit na kradzież zwykłą jest wspólny dla części l, IV, V, VI. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że limit kradzieży zwykłej w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w roczny okresie ubezpieczenia jest osobny dla części: I (500 000 zł) , IV (500 000 zł) , oraz łączny dla części 

V i VI (500 000 zł). 

 

Pytanie nr 98 

Szkody wyrządzone pracownikom - prosimy o dopisanie po słowach „Ochrona obejmuje szkody powstałe 

w drodze do i z pracy" słów: „o ile zostaną uznane za wypadek przy pracy, a odpowiedzialność za powstałą 

szkodę ponosi Ubezpieczony". 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający wyjaśnia, iż klauzula nr 36 

rozszerzająca zakres ochrony o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w swym zakresie dotyczy 

szkód powstałych w następstwie wypadku przy pracy. 

 

Pytanie nr 99 

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. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, 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. 

 

Pytanie nr 100 

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia OC automatycznego pokrycia konsumpcji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie 84. 

 

Pytanie nr 101 

W Klauzuli nr 18 — Klauzula aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itp. - wnosimy o wykluczenie 

ryzyka sabotażu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z treści klauzuli ryzyka sabotażu. 

 

Pytanie nr 102 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego nie obejmuje takich ryzyk 

jak: 

• wojna, wojna domowa, 

• wszelkiej szkody z tyt. energii nuklearnej, • ryzyk zanieczyszczenia środowiska, ryzyk cybernetycznych,  

• wszelkie szkody z tytułu azbestu, 

• ryzyka skażenia i/lub zanieczyszczenia środowiska, jeśli nie są wynikiem ryzyk nazwanych, 

• dodatkowe zobowiązania umowne, wydatki orzeczeń sądowych oraz szkody powyżej limitu polisy inne niż 

usunięcie pozostałości po szkodzie, 

• plony i drzewostan,  

• utrata zysku wynikająca z choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego i tym podobne,  

• wypłata odszkodowania przez osoby trzecie bezpośrednio ubezpieczonemu z pominięciem 

ubezpieczyciela,  

• przestępstwa elektroniczne i komputerowe, 

• jakakolwiek odpowiedzialność cywilna, jeśli nie jest powiązana z sekcją I ryzyk inżynieryjnych lub 

ubezpieczeniem wybuchu zbiorników ciśnieniowych (Boiler Explosion policies), • świadczenia wobec 

pracowników, 

• ryzyka kosmiczne oraz powiązane z przestrzenia kosmiczną, takie jak satelity, statki kosmiczne, pojazdy 

uruchamiające statki kosmiczne, główne komponenty do nich, 

• ryzyka morskie,  

• kary, 

• gwarancje finansowe, 

• gwarancja dostępności, braku opóźnienia, dobrego wykonania, wydajności (takie jak opóźnienie 

w rozruchu) inne niż wyraźnie chronione tą umową, 

• ryzyka typu Contingency Business Interruption,  

• azbestoza, 

• w maszynach i urządzeniach, polegające na ich awarii lub uszkodzeniu: 

°związku z bezpośrednim działaniem prądu elektrycznego, np.: spowodowanych nadmiernym natężeniem 

prądu, przepięciem lub zwarciem (nie związanych z pośrednim uderzeniem pioruna) chyba, że w ich 

następstwie wystąpiło inne zdarzenie szkodowe nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego innego zdarzenia szkodowego; 

• powstałych wskutek prowadzonych przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w obrębie miejsca 
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• ubezpieczenia robót budowlanych lub montażowych, testów, prób, rozruchów próbnych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 29, 64 oraz 113 oraz na zapis opisu przedmiotu 

zamówienia część I w punkcie lb) zmieniony wg odpowiedzi na pytanie nr 64 na poniższą treść: „inne wyraźnie 

nie wymienione i wyłączone w OWU przyczyny, o ile nie są wyłączone w umowie reasekuracyjnej 

ubezpieczyciela”.  

Zamawiający wyjaśnia, że ochrona ma obejmować ryzyka wyłączone z OWU wg powyższego zapisu, i ile nie 

są wyłączone w umowie reasekuracyjnej ubezpieczyciela. 

 

Pytanie nr 103 

Prosimy o podanie w formularzu cenowym część VII liczby osób lub osobodni do wyliczenia składki za 

ubezpieczenie bagażu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że liczba osobodni dla ubezpieczenia bagażu to 2 600. 

 

Pytanie nr 104 

Prosimy o wyłączenie klauzuli 18 klauzula aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itp. 

z ubezpieczenia OC, w przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób może dojść 

do odpowiedzialności Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 28. 

 

Pytanie nr 105 

Czy Zamawiający lub jego pracownicy biorą udział w podróżach służbowych, występach itp. do krajów lub 

w krajach zagrożonych terroryzmem lub o podwyższonym zagrożeniu atakami terrorystycznymi, niepokojami 

społecznymi, rozruchami i podobnymi zdarzeniami? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż w okresie zgłoszonym do ubezpieczenia, zgodnie z informacjami zawartymi na 

stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych na dzień 13 listopada 2019 r., jego pracownicy nie 

będą brali udziału w podróżach służbowych, występach do krajów lub w krajach w niedawnym lub obecnym 

czasie (na moment wyjazdu) miały lub mają miejsce akty terroru, strajki, zamieszki, niepokoje społeczne lub 

zbliżone zdarzenia. 

 

Pytanie nr 106 

Czy Zamawiający lub jego pracownicy biorą udział w podróżach służbowych, występach itp. do krajów lub 

w krajach w których w niedawnym lub obecnym czasie (na moment wyjazdu) miały lub mają miejsce akty 

terroru, strajki, zamieszki, niepokoje społeczne lub zbliżone zdarzenia? W jakich przypadkach takie podróże 

lub występy są odwoływane? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż w okresie zgłoszonym do ubezpieczenia, zgodnie z informacjami zawartymi na 

stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych na dzień 13 listopada 2019 r., jego pracownicy nie 

będą brali udziału w podróżach służbowych, występach do krajów lub w krajach w niedawnym lub obecnym 

czasie (na moment wyjazdu) miały lub mają miejsce akty terroru, strajki, zamieszki, niepokoje społeczne lub 

zbliżone zdarzenia. 

 

Pytanie nr 107 

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem "szkody polegające na awarii urządzeń lub instalacji 

wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, technologicznej, klimatyzacyjnej, instalacji gaśniczej (koszty 

usunięcia awarii) (w tym szkody w przyłączach wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
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gazowych, elektrycznych, ciepłowniczych), w tym koszty poszukiwania miejsca źródła awarii - podlimit 2 000 

000 zł' limit 30 000 zł na koszty poszukiwania wycieków jest podlimitem dla limitu 2 000 000 zł. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że limit 30 000 zł jest podlimitem dla limitu 2 000 000 PLN tylko w zakresie kosztów 

poszukiwania miejsca źródła awarii. 

 

Pytanie nr 108 

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały OWU 

wykonawcy, w tym wyłączenia odpowiedzialności, do których nie odnosi się treść SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 7, 29 oraz 64, 113 

 

Pytanie nr 109 

Prosimy o potwierdzenie że Ubezpieczyciel ani reasekurator nie będą zobowiązani do udzielenia pokrycia, do 

odpowiedzialności za szkodę ani do wypłaty innego świadczenia w ramach niniejszej umowy w zakresie, 

w jakim udzielenie takiego pokrycia, wypłata odszkodowania lub innego świadczenia naraziłyby 

ubezpieczyciela lub reasekuratora na jakiekolwiek sankcje, zakazy lub restrykcje wynikające z rezolucji ONZ, 

sankcji handlowych lub ekonomicznych, praw lub przepisów Unii Europejskiej, Wlk. Brytanii lub USA. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczyciel ani reasekurator nie będą zobowiązani do udzielenia pokrycia, 

do odpowiedzialności za szkodę ani do wypłaty innego świadczenia w ramach niniejszej umowy w zakresie, 

w jakim udzielenie takiego pokrycia, wypłata odszkodowania lub innego świadczenia naraziłyby 

ubezpieczyciela lub reasekuratora na jakiekolwiek sankcje, zakazy lub restrykcje wynikające z rezolucji ONZ, 

sankcji handlowych lub ekonomicznych, praw lub przepisów Unii Europejskiej, Wlk. Brytanii lub USA. 

 

Pytanie nr 110 

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 

organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej 

nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia 

maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się 

takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi 

trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty 

uprawiane na rzekach górskich (rafiing, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 17. 

 

Pytanie nr 111 

Prosimy o potwierdzanie, że Koszty dodatkowe w OC tj.: 

— koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Wykonawcę, w celu ustalenia okoliczności bądź 

rozmiaru szkody, 

— zwrot uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na celu 

zapobieżenie zwiększeniu się szkody, 

— pokrycie niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniami osoby trzeciej, w sporze prowadzonym 

na polecenie Wykonawcy lub za jego zgodą, 

— pokrycie kosztów postępowania pojednawczego, prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami 

odszkodowawczymi, o ile Wykonawca wyraził na to zgodę. 

Zostały określone w ramach/granicach sumy gwarancyjnej i wynoszą 10% sumy gwarancyjnej. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że koszty dodatkowe w OC są określone w ramach/granicach sumy gwarancyjnej 

i wynoszą 10% sumy gwarancyjnej. 

Pytanie nr 112 

Prosimy o wprowadzenie sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia na ternie Polski w wysokości 20.000,00 

PLN dla jednej osoby 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu. 

 

Pytanie nr 113 

Prosimy o modyfikację zapisów opisu przedmiotu zamówienia część I w punkcie lb) Jest — „inne wyraźnie 

niewymienione i wyłączone w OWIJ przyczyny”. Prosimy o zmianę na: „inne wyraźnie nie wymienione i nie 

wyłączone w OWIJ przyczyny”. 

Pozostawienie zapisu w dotychczasowej postaci powoduje, że żadne wyłączenia OWU Wykonawcy nie będą 

miały zastosowania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 29, 64. 

 

Pytanie nr 114 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie obejmuje szkód powstałych 

wskutek działania wirusów komputerowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 15. 

 

Pytanie nr 115 

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej do 100 000 PLN na 

jedno i  zdarzenia w odniesieniu do PD i EEI. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej do 100 000 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do PD i EEI. 

 

 

 Zamawiający informuje, że w wyniku powyższych odpowiedzi na pytania Wykonawców zmianie 

ulega treść SIWZ – poszczególne zapisy w OPZ ulegają zmianie bądź uzupełnieniu odpowiednio do 

udzielonych odpowiedzi. 

 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy w związku z art. 12a ust. 2 pkt 1 Ustawy, z uwagi 

na fakt, że w wyniku dokonanej zmiany - uzupełnienia treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na 

wprowadzenie przez Wykonawców zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 

dnia: 

 

Nowy termin składania ofert to   03.12.2019 r. godz. 10:00. 

Nowy termin otwarcia ofert to   03.12.2019 r. godz. 12:15. 

 

Powyższy zapis stanowi zmianę terminów wskazanych w Rozdziale XV pkt 2 i pkt 3 SIWZ. 

 
Uwaga: 
Zamawiający informuje, również, iż w wyniku odpowiedzi na powyższe pytania zmianie uległa również 
treść załącznika nr 2a do SIWZ. Załącznik po zmiana będzie zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego pn.: Załącznik nr 2a Formularz cenowy po zmianach (aktualny). 


