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Warszawa, dnia 21.08.2017r. 
 

Pytania i odpowiedzi 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Kompleksowe ubezpieczenie 
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
(sprawa nr ZP.260.17.2017). 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (DzU z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) zwanej dalej Ustawą, udziela poniżej informacji o pytaniach 
Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedzi na nie. 
 
Pytanie nr 1: 
Dotyczy: Część XI Ubezpieczenia komunikacyjne, tabela: Informację o pojazdach. 
Wnosimy o weryfikację wartości pojazdów. Prosimy o ustalenie wartości pojazdów na dzień przygotowywania 
SIWZ wg. notowań rynkowych (InfoEkspert, Eurotax), która odpowiada wartości rynkowej pojazdu wraz 
z wyposażeniem.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podaje wartości pojazdów na dzień przygotowywania SIWZ wg. notowań rynkowych 
(InfoEkspert, Eurotax), która odpowiada wartości rynkowej pojazdu wraz z wyposażeniem. 
 
 

Marka i typ 
  

rodzaj 
pojazdu 

Ładowność/ 
dopuszczalna 

masa całkowita 
 

rok produkcji Numer 
rejestracyjny 

Wartość brutto 
 

Volvo 618 FL ciężarowy 8 723 kg 1997 WXC 122A 16 000 

Peugeot Bipper ciężarowy 515 kg. 2009 WI 2020M 16 000 

Hyundai Sonata osobowy 1 463 kg 2007 WI 6339H 15 480 

Audi A 8 Quatro 
Tiptronic 
Longversion 

 
osobowy 

 

  
1 780 kg 

 

 
2005 

 

 
WI 6446K 

 

 
32 800 

Peugeot Boxer 
Furgon L3H2 335 

ciężarowy 1 375 kg 2016 WI 177FM 142 496 

Toyota Avensis 
(5 - cio drzwiowa) 
WG SOL 

 
osobowy 

 

  
1 365 kg 

 

 
2009 

 

 
WI 9494N 

 

34 800 

Renault Master ciężarowy 1 390 kg 2004 WI 7009A 14 200 

Peugeot Boxer 
L4H2 435 CC HDI 

ciężarowy 1 150 kg 2014 WI 2140X 79 000 

ZEPPiA PC 500 przyczepa 500 kg 1999 WXB 800Z 1 140 

 
 
Pytanie nr 2: 
Dotyczy: Część XI Ubezpieczenia komunikacyjne, tabela: Okresy ubezpieczenia pojazdów. Wnosimy 
o poprawę okresów ubezpieczenia z aktualnie trwających na przyszłe/kolejne. 
 
Odpowiedź: 
Dla wyjaśnienia Zamawiający podaje okresy obecnie trwających ubezpieczeń komunikacyjnych: 
 

l.p. Marka i typ Numer AC/NNW/ASS/szyby OC/ZK 
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   rejestracyjny od.......do od............do 

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

2.  Peugeot Bipper WI 2020M 31.12.2016 do 30.12.2017 31.12.2016 do 30.12.2017 

3.  Hyundai Sonata WI 6339H 31.12.2016 do 30.12.2017 31.12.2016 do 30.12.2017 

4.  
 

Audi A 8 Quatro 
Tiptronic 

Longversion 

WI 6446K 
 

19.01.2017 do 18.01.2018 
 

19.01.2017 do 18.01.2018 
 

5.  
 

Peugeot Boxer 
Furgon  

L3H2 335 

WI 177FM 16.12.2016 do 15.12.2017 16.12.2016 do 15.12.2017 

6.  
 
 

Toyota Avensis 
(5 - cio drzwiowa) 

WG  
SOL 

WI 9494N 
 

30.12.2016 do 29.12.2017 
 

30.12.2016 do 29.12.2017 
 

7.  Renault Master WI 7009A 01.05.2017 do 30.04.2018 01.05.2017 do 30.04.2018 

8.  
 

Peugeot Boxer 
Furgon  

L4H2 435 CC HDI 

WI 2140X 23.02.2017 do 22.02.2018 30.12.2016 do 29.12.2017 

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

 
 
Zamawiający podaje okresy ubezpieczeń komunikacyjnych, które dotyczą ubezpieczeń rocznych 
w szesnastomiesięcznym okresie ubezpieczenia: 
 

l.p. 
  

Marka i typ 
 

Numer 
rejestracyjny 

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

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

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

2.  Peugeot Bipper WI 2020M 31.12.2016 do 30.12.2017 31.12.2016 do 30.12.2017 

3.  Hyundai Sonata WI 6339H 31.12.2016 do 30.12.2017 31.12.2016 do 30.12.2017 

4.  
 

Audi A 8 Quatro 
Tiptronic 

Longversion 

WI 6446K 
 

19.01.2017 do 18.01.2018 
 

19.01.2017 do 18.01.2018 
 

5.  
 

Peugeot Boxer 
Furgon  

L3H2 335 

WI 177FM 16.12.2016 do 15.12.2017 16.12.2016 do 15.12.2017 

6.  
 
 

Toyota Avensis 
(5 - cio drzwiowa) 

WG  
SOL 

WI 9494N 
 

30.12.2016 do 29.12.2017 
 

30.12.2016 do 29.12.2017 
 

7.  Renault Master WI 7009A 01.05.2017 do 30.04.2018 01.05.2017 do 30.04.2018 

8.  
 

Peugeot Boxer 
Furgon  

L4H2 435 CC HDI 

WI 2140X 23.02.2017 do 22.02.2018 30.12.2016 do 29.12.2017 

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

 
Zamawiający wyjaśnia, że w Formularzu cenowym Wykonawca podaje cenę ubezpieczeń dla zakresu 
AC/NNW/ASS/szyby dla pozycji numer 1,4,7,9 za jeden roczny okres ubezpieczenia a dla pozycji numer 
2,3,5,6 za dwa roczne okresy ubezpieczenia. 
 
Zamawiający wyjaśnia, że w Formularzu cenowym Wykonawca podaje cenę ubezpieczeń dla zakresu OC/ZK 
dla pozycji numer 4,7 za jeden roczny okres ubezpieczenia a dla pozycji numer 1,2,3, 5,6,8,9 za dwa roczne 
okresy ubezpieczenia. 
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Pytanie nr 3: 
Dotyczy: załącznika nr 2a Formularz cenowy Część XI. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS, 
ZK, szyby), Wnosimy o zmianę zapisu: 
 
z: WYSOKOSĆ SKŁADEK w PLN określona kwotowo za cały 16 - to miesięczny okres ubezpieczenia 
w zaokrągleniu do pełnych złotych 
 
na: WYSOKOSĆ SKŁADEK w PLN określona kwotowo za cały 12 - to miesięczny okres ubezpieczenia 
w zaokrągleniu do pełnych złotych 
 
Okresy ubezpieczenia nie będą wyrównane. Polisy będą zawierane na 12- to miesięczny okres ubezpieczenia. 
Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: „Umowę 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu przedstawionego w pytaniu nr 3 (powyżej). 
Dodatkowo Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie nr 2 zawiera informacje pozwalające na 
prawidłowe skalkulowanie ceny ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
Pytanie nr 4: 
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 5: 
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. 
 
 
Pytanie nr 6: 
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 7: 
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 8: 
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 9: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 28 - Wyrównania sum ubezpieczenia w odniesieniu do 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 28 - Wyrównania sum ubezpieczenia 
w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
 
Pytanie nr 10: 
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 11: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 35 - Klauzula IT w odniesieniu do ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie działania klauzuli obligatoryjnej nr 35 – Klauzula IT tylko i wyłącznie 
w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 
 
Pytanie nr 12: 
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 13: 
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 klauzuli obligatoryjnej nr 51 - Klauzula rozwiązania umowy 
pojazdu. 
 
Pytanie nr 14: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 54 - Klauzula likwidacyjna 1. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 54 - Klauzula likwidacyjna 1. 
 
 
Pytanie nr 15: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 55 - Klauzula likwidacyjna. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 55 - Klauzula likwidacyjna. 
Pytanie nr 16: 
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 17: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 57 - Klauzula badań technicznych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 57 - Klauzula badań technicznych. 
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Pytanie nr 18: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 58 - Klauzula likwidacyjna OC sprawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 58 - Klauzula likwidacyjna OC 
sprawcy. 
 
 
 
Pytanie nr 19: 
Wnosimy o wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 59 - Klauzule serwisu w odniesieniu do ubezpieczeń 
komunikacyjnych i transportowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 59 - Klauzule serwisu w odniesieniu 
do ubezpieczeń komunikacyjnych i transportowych. 
 
 
Pytanie nr 20: 
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 21: 
Ubezpieczenia transportowe. 
Jakie rodzaje transportu będą wykorzystywane – drogowy, lotniczy, morski? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wykorzystywane będą transporty drogą lądową i morską. W incydentalnych 
przypadkach drogą lotniczą. 
 
 
Pytanie nr 22: 
Ubezpieczenia transportowe. 
Czy transport własny (własnymi środkami transportu) będzie wykorzystywany jedynie przy transporcie 
drogowym? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że transport własny (własnymi środkami transportu) będzie wykorzystywany jedynie 
przy transporcie drogowym.  
 
 
Pytanie nr 23: 
Ubezpieczenia transportowe. 
Odnośnie pkt. Va i VIa przedmiotu zamówienia: czy wymienione sublimity mają dotyczyć dekoracji, kostiumów, 
środków inscenizacji i produkcji spektakli oraz wystaw (jak wpisano w tytule punktów), czy może instrumentów 
muzycznych (jak wpisano w treści w tabeli, przy sublimitach). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że przy transporcie określonym w pkt. Va i VIa przedmiotu zamówienia: wymienione 
sublimity dotyczą dekoracji, kostiumów, środków inscenizacji i produkcji spektakli, wystaw, instrumentów 
i innych przedmiotów, które Zamawiający zleci do transportu. 
 
Pytanie nr 24: 
Ubezpieczenie mienia 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem KLAUZULA CYBER, która została wspomniana 
w tytule Części IV. Ubezpieczenie elektroniki stacjonarnej, przenośnej i oprogramowania oraz koszty 
odtworzenia danych od wszystkich ryzyk, z włączeniem klauzuli cyber (według wartości odtworzeniowej), 
w szesnastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje także sprzęt nieeksploatowany 
w momencie zajścia szkody oraz sprzęt przesłany pocztą kurierską w kraju i zagranicą. 
 
Niestety w treści OPZ nie odnajdujemy definicji oraz szczegółów związanych z oczekiwanym zakresem 
pokrycia ubezpieczeniowego dla tego ryzyka. Prosimy o zamieszczenie oczekiwanej treści. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że definicja oraz szczegóły związanie z oczekiwanym zakresem pokrycia 
ubezpieczeniowego dla Klauzuli Cyber znajdują się w treści Klauzuli IT (klauzula obligatoryjna nr 35, strona 
50 załącznika nr 1 do SIWZ tj. Opisu przedmiotu zamówienia). Zamawiający wyjaśnia, że używa obu w/w nazw 
zamiennie. 
 
Pytanie nr 25: 
Ubezpieczenia mienia: 
Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli CYBER w części IV. Ubezpieczenie 
elektroniki stacjonarnej, przenośnej i oprogramowania oraz koszty odtworzenia danych od wszystkich ryzyk. 
Proponujemy 1 mln zł na jedno i 2,5 mln zł na wszystkie zdarzenia w 16-to miesięcznym okresie 
ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli CYBER w części IV. 
Ubezpieczenie elektroniki stacjonarnej, przenośnej i oprogramowania oraz koszty odtworzenia danych od 
wszystkich ryzyk. Proponujemy 1 mln zł na jedno i 2,5 mln zł na wszystkie zdarzenia w 16-to miesięcznym 
okresie ubezpieczenia. 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli CYBER w części IV. 
Ubezpieczenie elektroniki stacjonarnej, przenośnej i oprogramowania oraz koszty odtworzenia danych od 
wszystkich ryzyk. Limit 3,5 mln zł na jedno i 5 mln zł na wszystkie zdarzenia w 16-to miesięcznym okresie 
ubezpieczenia. 
 
 
Pytanie nr 26: 
Ubezpieczenia mienia: 
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 wyjaśnia, że utrzymuje ważność zakresu ubezpieczenia, określonego w Części IV i nie wyraża 
zgody na zawężenie odpowiedzialności Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 27: 
Ubezpieczenia mienia. 
Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula prac konserwacyjnych nie będzie obejmować prac, które będą naruszać 
konstrukcję nośną budynku i konstrukcję dachu  
Prosimy o wyznaczenie limitu na wartość PRAC konserwacyjnych – proponujemy 2 mln zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w 16-to miesięcznym okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Klauzula prac konserwacyjnych obejmuje swym zakresem prace, które będą 
naruszać konstrukcję nośną budynku i konstrukcję dachu (jeżeli się pojawią). Zamawiający nie wyraża zgody 
na wprowadzenie limitu na wartość prac konserwacyjnych. 
 
 
 

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


