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Warszawa, dnia 20.11.2019 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 zweryfikowanie rozbieżności w odpowiedziach na pytania: 27 i 111 (dotyczy dokumentu - plik pn. 

15.11.2019 Pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ oraz terminu składania ofert, zamieszczony na stronie 

internetowej przedmiotowego postępowania). 

 

Odpowiedź: 

Weryfikując odpowiedzi pytanie nr 27 i 111 udzielone w dniu 15.11.2019 r. Zamawiający wyjaśnia, że koszty 

dodatkowe w postaci:   

− kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Wykonawcę, w celu ustalenia 

okoliczności bądź rozmiaru szkody,  

− zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na celu 

zapobieżenie zwiększeniu się szkody,  

− pokrycia niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniami osoby trzeciej, w sporze 

prowadzonym na polecenie Wykonawcy lub za jego zgodą,  

− pokrycia 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.  

Zamawiający wyjaśnia także, że dla tych kosztów dodatkowych obowiązuje dla wszystkich zdarzeń łączny limit 

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

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o zaakceptowanie naszej interpretacji SIWZ wg pytania nr 97, ponieważ zamieszczona na nie 

odpowiedź uniemożliwia nam przystąpienie do przetargu. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że limit na kradzież zwykłą w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w rocznym okresie ubezpieczenia jest wspólny dla części I, IV, V, VI. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści odpowiedzi na pytanie nr 97 (dotyczy dokumentu - plik pn. 15.11.2019 

Pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ oraz terminu składania ofert, zamieszczony na stronie internetowej 

przedmiotowego postępowania). 

 

 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. 
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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   06.12.2019 r. godz. 10:00. 

Nowy termin otwarcia ofert to   06.12.2019 r. godz. 12:00. 

 

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


