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Warszawa, dnia 23.11.2018 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.260.27.2018). 

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

zamówień publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1986) 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  
Wnioskujemy o podanie opisu — konstrukcji i zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych dla 
magazynu teatralnego, w którym przechowywane są dekoracje. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż teren magazynów dekoracji odgrodzony jest metalowym ogrodzeniem, a wstęp na 
jego teren mają tylko pracownicy zatrudnieni przez Zamawiającego na umowę o pracę. Zamawiający 
wprowadził wewnętrzną procedurę, w myśl której każde wejście na teren magazynów dekoracji odbywa się za 
wiedzą i zgodą szefa ochrony. Za jego zgodą, osobom wyjeżdżającym wydaje się klucze do magazynów oraz 
unikalny, spersonalizowany kod dostępu, neutralizujący alarm. W magazynach dekoracji istnieje system 
powiadamiania i sygnalizacji włamania oraz pożaru. Magazyny wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy. 
 
Pytanie nr 2 
Wnioskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej z 500.000 zł na 100.000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie wspólnego limitu na część I i IV. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę limitu odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej 
z 500.000 zł na 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie 
wspólnego limitu na część I i IV. 
 
Pytanie nr 3 
Wnioskujemy o doprecyzowanie jak zabezpieczone jest mienie za granicą RP podczas produkcji spektakli 
i koprodukcji międzynarodowych. Czy limit w wysokości 4.000.000 zł nie będzie limitem dodatkowych na 
kradzież zwykłą w przypadku braku stosownych zabezpieczeń, które znajdują się w każdych Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia Mienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż współpracuje w wieloma teatrami baletowymi i operowymi w Europie i na całym 
świecie, zarówno wyjazdów gościnnych, jak i koprodukcji, dlatego nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć 
na to pytanie. Należy przyjąć, iż powierzone mienie zabezpieczone jest w podobnym zakresie, jak ma to 
miejsce u Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż limit ten (o którym mowa w pytaniu) nie jest 
traktowany jako limit dodatkowy. 
 
Pytanie nr 4 
Wnioskujemy o doprecyzowanie danych dotyczących ubezpieczenia Ośrodka Wypoczynkowego należącego 
do Teatru Wielkiego — Opery Narodowej. 
Ośrodek funkcjonuje w sezonie od kwietnia do października. W sezonie letnim w lipcu i sierpniu funkcjonuje 
kuchnia, która przygotowuje obiady dla wczasowiczów. Poza sezonem letnim kuchnia jest nieczynna. Przez 
cały rok funkcjonuje mieszkanie służbowe. Domki campingowe i sanitariaty funkcjonują w okresie od maja do 
października. 
Prosimy o udzielenie informacji jak zabezpieczony jest ośrodek poza sezonem — czy jest ochrona fizyczna 
24/7, czy monitoring, czy odcięte są wszystkie media, gdzie przechowywane są butle z gazem z domków 
campingowych. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w Ośrodku Wypoczynkowym we Wiartlu Małym koło Pisza, poza sezonem nie ma 
ochrony całodobowej, ani monitoringu. W ocenie Zamawiającego nie ma takiej potrzeby z uwagi na fakt, iż 
Ośrodek jest cały czas pod kontrolą zatrudnionego na umowę o pracę pracownikówa. W sezonie letnim tj. od 
czerwca do września zatrudniana jest profesjonalna firma ochroniarska na dozór nocny od godz. 22.00 do 
6.00. Z kolei w okresie zimowy we wszystkich budynkach zakładane są okiennice, a w mieszkaniu służbowym 
kierownika okna zabezpieczone są zamykanymi zewnętrznymi żaluzjami. Budynki posiadają metalowe drzwi 
zewnętrzne, a mieszkanie służbowe posiada podwójne drzwi. Butle gazowe z domków magazynowane są 
w specjalnie do tego przeznaczonym magazynie, który jest skonstruowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Sprzęt turystyczny pływający tj. rowery wodne i łódki na okres zimowy są magazynowane 
w zamkniętym pomieszczeniu w pawilonie stołówkowym. Na okres zimowy wyłączona jest woda w całym 
Ośrodku, poza mieszkaniem służbowym. Ponadto w okresie zimowym dozorca usuwa z dachów wszystkich 
budynków śnieg. 
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla szkód powstałych na terenie USA i Kanady i Australii w wysokości 
2.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu dla szkód powstałych na terenie USA i Kanady 
i Australii w wysokości 2.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o wykreślenie „klauzuli Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia" z listy klauzul 
obligatoryjnych i wprowadzenie jej do listy klauzul fakultatywnych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie „klauzuli Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia" 
z listy klauzul obligatoryjnych i wprowadzenie jej do listy klauzul fakultatywnych. 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o wykreślenie „klauzuli aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itd." z listy klauzul 
obligatoryjnych i wprowadzenie jej do listy klauzul fakultatywnych lub zmodyfikowanie treści w/w klauzuli 
poprzez wykreślenie szkód powstałych w wyniku aktów terroryzmu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie „klauzuli aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itd." 
z listy klauzul obligatoryjnych i wprowadzenie jej do listy klauzul fakultatywnych lub zmodyfikowanie treści w/w 
klauzuli poprzez wykreślenie szkód powstałych w wyniku aktów terroryzmu. 
 
Pytanie nr 8 
Prosimy o potwierdzenie, czy oczekiwany limit odpowiedzialności w ramach polisy oc dla szkód powstałych 
w wyniku aktów terroryzmu to 35.000.000 zł (klauzula aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itd.), 
podczas gdy oczekiwany limit odpowiedzialności polisy oc to 10.000.000 zł. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że klauzula nr 18 nie dotyczy ubezpieczenia OC. 

Pytanie nr 9 
Prosimy o wykreślenie „klauzuli Uznania” z listy klauzul obligatoryjnych i wprowadzenie jej do listy klauzul 
fakultatywnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na o wykreślenie „klauzuli Uznania” z listy klauzul obligatoryjnych i nie wraża 
zgody na wprowadzenie jej do listy klauzul fakultatywnych. 
 
Pytanie nr 10  
Prosimy o wykreślenie z sekcji OC klauzuli „Zwrotu Składki”. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na o wykreślenie z sekcji OC klauzuli „Zwrotu Składki”. 
 
Pytanie nr 11 
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: 
Przy szkodach wyrządzonych pracownikom po słowach „Ochrona obejmuje szkody powstałe w drodze do 
i z pracy” Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie słów: „o ile zostaną uznane za wypadek przy pracy, 
a odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi Ubezpieczony”. 
 
Pytanie nr 12 
Prosimy o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 250 zł dla szkód w odniesieniu do szatni oraz 
związanych z projektem pszczelarskim. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 250 zł dla szkód 
w odniesieniu do szatni oraz związanych z projektem pszczelarskim. 
 
Pytanie nr 13 
Wnioskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej z 500.000 zł na 100.000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie wspólnego limitu na część I i IV. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej z 500.000 zł na 
100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie wspólnego limitu na 
część I i IV. 
 
Pytanie nr 14 
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 15 
Prosimy o przedłużenie terminu składania oferty do dnia 06.12.2018r. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający na obecnym etapie postępowania nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do 
dnia 6 grudnia 2018 roku. 
 
Pytanie nr 16  
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje takiego mienia jak: prototypy, modele 
poglądowe, wzory. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. takie mienie jak prototypy, modele 
poglądowe, wzory. 
 
Pytanie nr 17 
Czy na okres związania umową planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów 
istniejących lub nowych. Jeśli tak, jakie, gdzie i o jakiej wartości? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż na okres związany umową planuje podjęcie dwóch przedsięwzięć budowalnych:  
1. Przebudowa budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej na potrzeby poprawy jego bezpieczeństwa 

pożarowego. Będzie to inwestycja wieloletnia, a koszty jej realizacji w 2019 r. w zależności od dotacji 
wyniosą około 1.150.000,00 zł  

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 18 
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 19 
Czy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach ubezpieczenia są składowane materiały 
łatwopalne/wybuchowe? 
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 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 20 
Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę 
wskazać, które to budynki? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie. 
 
Pytanie nr 21 
Prosimy o podanie szkodowości z ostatnich 6 lat z podaniem przyczyn szkód. 
 
Odpowiedź: 
Wykaz szkód Zamawiający przedstawia na stronie internetowej jako plik pod nazwą: wykaz_szkod.xlsx. 
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Pytanie nr 22 
Czy w okresie ostatnich 15 lat na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły 
podtopienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż na terenach, na których znajdują się jego lokalizacje, nie wystąpiły żadne 
podtopienia. 
 
Pytanie nr 23 
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia są zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie ppoż w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia są 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Pytanie nr 24 
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 wyjaśnia, 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 25 
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 26: 
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 OWU Wykonawcy nie będą miały 
zastosowania. 
 
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 27: 
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 28: 
Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do poziomu 100.000,00 zł. 
 
Odpowiedź:  
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do poziomu 100.000,00 zł. 
Pytanie nr 29: 
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 30 
Prosimy o wykresie 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 31 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na punkt 30, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla 
osuwanie i zapadnie się ziemi, w tym związane z działalnością ludzką w wysokości 1.000.000,00 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 32 
Prosimy o podanie, co wchodzi w skład mienia zewnętrznego. 
 
Odpowiedź: 
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 33 
Prosimy o podanie, jak jest zabezpieczone mienie zewnętrzne przed ewentualnymi szkodami. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź na pytanie znajduje się na stronie nr 19 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 
Pytanie nr 34 
Prosimy o podanie, jaka jest wartość mienia zewnętrznego uwzględniona w sumie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że wartość zmienia zewnętrznego wynosi 666.486,57 zł. 
 
Pytanie nr 35 
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 36 
Prosimy o sprostowanie rozbieżności zapisów w opisie przedmiotu zamówienia. Mamy zapis na str. 3 opisu 
przedmiotu zamówienia: 
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 
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A na stronie 5 w tabeli mamy: 
 

Zamieszki, strajki i rozruchy 5 000 000 PLN 

Akty terroru 35 000 000 PLN 

Taka sama rozbieżność jest formularzu cenowym. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający prostuje rozbieżność poprzez wskazanie, że wiążące są następujące limity: 

Zamieszki, strajki i rozruchy 5 000 000 PLN 

Akty terroru 35 000 000 PLN 

 
Pytanie nr 37 
Prosimy o podanie, jaki planowany jest wzrost środków trwałych w terminie wykonania zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż szacowany wzrost środków trwałych w terminie wykonania zamówienia wynosi 
1.667.630,00 zł. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że jest on uzależniony od przyznanych dotacji.  
 
Pytanie nr 38 
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. 
 
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 39 
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 40 
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 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 41 
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? 
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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 42 
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 jednego takiego incydentu. Patrz odpowiedź na 
pytanie nr 21. 
 
Pytanie nr 43 
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: 
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 44 
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 wraża zgody na usunięcie § 8 pkt 10 wzoru umowy dotyczącego kar umownych za „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 45 
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 46 
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 47 
Prosimy o dopisanie w klauzuli aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchu, strajków, itp. poniższych zapisów: 
1. Niniejsze rozszerzenie ubezpieczenia nie obejmuje: 
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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. 
 
Pytanie nr 48 
Prosimy o podanie informacji czy od podmiotów, które zajmują się pokazem fajerwerków i pokazów 
pirotechnicznych Zamawiający wymaga posiadania ważnej polisy OC z tytułu przeprowadzanych pokazów? 
 
Odpowiedź: 
Patrzy odpowiedź do pytania nr 24. 
 
Pytanie nr 49 
Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia OC automatycznego pokrycia konsumpcji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia OC automatycznego pokrycia konsumpcji. 
 
Pytanie nr 50 
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 51 
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. 
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Pytanie nr 52 
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 53 
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. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, 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. 
 
Pytanie nr 54: 
Czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ znajdują się na terenach osuwiskowych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach osuwiskowych. 
 
Pytanie nr 55: 
Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 20 latach w obecnie zgłaszanych do ubezpieczenia 
lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych, oraz czy 
występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji w którym roku 
nastąpiła powódź, adresu lokalizacji, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości, oraz jakie 
podjęto działania prewencyjne mające zapobiec takim szkodom w przyszłości. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w ostatnich 20 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły 
szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, 
iż na zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie występuje zagrożenie powodziowe lub spowodowane 
podtopieniami. 
 
Pytanie nr 56: 
Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę 
o wskazanie, które to budynki? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nadzorem konserwatora zabytków objęte są następujące lokalizacje: 

a. gmach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej – Plac Teatralny 1 (rejestr zabytków); 
b. świątynia Westy w Parku Saskim w Warszawie (rejestr zabytków); 
c. budynek przy ul. Moliera 4/6 w Warszawie (ewidencja zabytków). 

 
Pytanie nr 57: 
Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę 
wskazać, które to budynki? 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 20. 
 
Pytanie nr 58: 

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub 
przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. 
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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 59: 
Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, pustostany 
lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. 
 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź do pytania nr 58. Dodatkowo Zamawiający potwierdza, że pustostany pozostają poza 
zakresem ubezpieczenia. 

 
Pytanie nr 60: 

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 zrealizowane. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w okresie ostatnich 36 miesięcy 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 61: 

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 wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu nie znajdują się pozycje obecnie 
nie ubezpieczane. 

 

Pytanie nr 62: 

Wnosimy o udzielenie informacji, czy 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? 

 
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 63: 

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 są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a protokoły są w posiadaniu Zamawiającego. 
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Pytanie nr 64: 

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 
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 wszelkie zalecenia pojawiające się w protokołach z przeglądów budowlanych są 
wykonywane poprzez wewnętrzne służby konserwacyjne lub profesjonalne i doświadczone podmioty 
zewnętrzne. Dodatkowo, z uwagi na ilość i powierzchnię lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia, 
Zamawiający informuje, iż nie jest możliwe wymienienie wszystkich uwag. Jednocześnie Zamawiający 
oświadcza, że zamieszczone w protokołach uwagi, to drobne uchybienia. 
 
Pytanie nr 65: 

Wnosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle o stopniu zużycia technicznego 
przekraczającym 50%. Jeśli tak, udzielenie informacji o adresie lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego 
obiektu, ile konkretnie wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 
miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie występują budynki lub budowle 
o stopniu zużycia technicznego przekraczającym 50%. 
 
Pytanie nr 66: 

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. Jakie są plany inwestycyjne na 2019 rok. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż obecnie trwające zadania budowlane zostaną zakończone w 2018 r. W związku 
z powyższym nie będą miały wpływu na okres ubezpieczenia, będącego przedmiotem postępowania. 
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż odpowiedź na pytanie dotyczące planów inwestycyjnych na rok 2019 
została udzielona przy pytaniu nr 17. 
 
Pytanie nr 67: 

Czy na budynkach jest zamontowana instalacja solarna. Jeśli tak proszę o wskazanie gdzie i podanie wartości 
instalacji. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż na budynkach, których ochrona jest przedmiotem postępowania nie są 
zainstalowane instalacje solarne. 
 
Pytanie nr 68: 

Wnosimy o ustaleniu limitu w szkodach mienia nieeksploatowanego przechowywanego bezpośrednio na 
podłożu do wysokości 500.000,00- zł. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie limitu w szkodach mienia nieeksploatowanego przechowywanego 
bezpośrednio na podłożu do wysokości 500.000,00 - zł. 

 
Pytanie nr 69: 

W odniesieniu do pkt. Ib. akapit 7 zaczynający się od zdania: „zalania w następstwie nieszczelności stolarki 
okiennej i drzwiowej pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej, działania osób trzecich”- 
wnosimy o ustanowienie limitu w wysokości 500.000, 00 - zł. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu. 
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Pytanie nr 70: 

W odniesieniu do pkt. Ib. akapit 8: „wydostawanie się mediów z urządzeń lub instalacji: wod – kan, co, 
technologicznej, klimatyzacyjnej, ciepłowniczej, gaśniczej z przyczyn innych niż pożar itp”- wnosimy 
o ustanowienie limitu w wysokości 500.000,00 - zł. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu. 
 
Pytanie nr 71: 

W odniesieniu do pkt. Ib. akapit 13 „działanie wiatru, osuwanie i zapadanie się ziemi” - wnosimy o wykreślenie 
zapisu: „w tym związane z działalnością ludzką”. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 31 - 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 72: 

W odniesieniu do pkt. Ib. akapit 24: „szkoda w mieniu polegająca na jego zanieczyszczeniu lub skażeniu 
w następstwie zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia” - wnosimy o ustanowienie limitu w wysokości 
1.500.000,- zł. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu. 
 
Pytanie nr 73: 

W odniesieniu do pkt. Ib. akapit 29 zaczynający się od zdania: „szkody powstałe podczas rozładunku lub 
załadunku chodzi o transport wewnątrzzakładowy, który nie jest związany z transportem zasadniczym” - 
wnosimy o ustanowienie limitu w wysokości 500.000,- zł. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu. 
 
Pytanie nr 74: 

Wnosimy o zmianę treści Klauzuli nr 3 – Klauzula automatycznego pokrycia -przez dodanie limitu 
kwotowego: 20% łącznej sumy ubezpieczenia środków zgłoszonych do ubezpieczenia „jednak nie więcej niż 
10.000.000,- zł”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 38. 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 75: 

Wnosimy o podanie w Klauzuli nr 8 – Klauzula wysokości kosztów – robocizna własna - rzeczywistego 
limitu odpowiedzialności (w klauzuli jest on zlimitowany do 50.000,00 - zł, a w podlimitach do pkt. Ia i Ib wynosi 
5.000,- zł. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określa limit dla klauzuli wysokości kosztów robocizna własna na 50.000,00 zł 
 
Pytanie nr 76: 

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

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyłącza z treści klauzuli sabotaż. 
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Pytanie nr 77: 

W Klauzuli nr 18 – Klauzula aktów terroryzmu, rozruchów, strajków itp. – wnosimy o zmniejszenie limitu 
odpowiedzialności dla ryzyk: ogień, kradzież, szyby, OC, Komunikacja, elektronika, utrata zysku - do 
10.000.000,- zł. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 78: 

W Klauzuli nr 40 – Klauzula katastrofy budowlanej -  wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 
10.000.000,- zł. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu. 
 
Pytanie nr 79: 

W Klauzuli nr 30 – Kradzież zwykła - wnosimy o zmniejszenie limitu do 250.000,- zł. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu. 
 
Pytanie nr 80: 

Wnosimy o wyłączenie z ubezpieczenia OC – rozszerzenie 13: „OC w mieniu przechowywanym w szatni” – 
wartości pieniężnych oraz elektroniki. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 45. 
 
Pytanie nr 81: 

Wnosimy o podanie informacji o szkodach powstałych w latach od roku 2013 do chwili obecnej z podziałem 
na ryzyka, ilość szkód oraz strukturę szkody. Prosimy również o podanie założonych i nie wypłaconych rezerw. 

 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 21. 
 
Pytanie nr 82: 

Wnosimy o zastąpienie zapisu znajdującego się w pkt. Ia akapit 30: „inne wyraźnie niewymienione i wyłączone 
z OWU przyczyny, a także szkody powstałe wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji oraz w czasie akcji 
ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz)” -  następującym zapisem:  

„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 zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 26. 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 83: 
Wnosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 06.12.2018 roku. 
 
Odpowiedź: 
Patrzy odpowiedź na pytanie nr 15. 
 

Pytanie nr 84: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego nie obejmuje takich 
ryzyk jak: 
▪ wojna, wojna domowa, 
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▪ 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: 

w 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 
ubezpieczenia robót budowlanych lub montażowych, testów, prób, rozruchów próbnych. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, 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, 
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▪ azbestoza, 
▪ w maszynach i urządzeniach, polegające na ich awarii lub uszkodzeniu: 
     w 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 
ubezpieczenia robót budowlanych lub montażowych, testów, prób, rozruchów próbnych. 

 
Pytanie nr 85: 
Prosimy o wprowadzenie w części VII opisu przedmiotu ubezpieczenia zmiany sumy ubezpieczenia dla 
kosztów leczenia na terenie RP dla jednej osoby - na 25.000,00 PLN. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu. 
 
Pytanie nr 86: 
Prosimy o wprowadzenie w części VII opisu przedmiotu ubezpieczenia zmiany sumy ubezpieczenia NNW 
dotyczy dorosłych i dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia przez Teatr Wielki-Operę Narodową (bez względu 
na rodzaj umowy dotyczącej zatrudnienia) poza terenem RP – na 200.000,00 PLN 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu. 
 
Pytanie nr 87: 
Prosimy o wprowadzenie w części VIII opisu przedmiotu ubezpieczenia zmiany sumy ubezpieczenia dla 
kosztów leczenia na terenie RP dla jednej osoby - na 25.000,00 PLN. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu. 
 
Pytanie nr 88: 
Prosimy o wprowadzenie w części VIII opisu przedmiotu ubezpieczenia zmiany sumy ubezpieczenia NNW 
dotyczy dorosłych i dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia przez Teatr Wielki-Operę Narodową (bez względu 
na rodzaj umowy dotyczącej zatrudnienia) poza terenem RP – na 200.000,00 PLN 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu. 
 
Pytanie nr 89: 
Prosimy o podanie w formularzu cenowym część VII i VIII liczby osób lub osobodni do wyliczeni składka za 
ubezpieczenie bagażu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiając wyjaśnia, że dla części VII liczba osobodni wynosi 200 osobodni dla krajowych wyjazdów oraz 
1000 osobodni dla zagranicznych wyjazdów. Dla części VIII liczba osobodni wynosi: 120 osobodni dla 
krajowych wyjazdów oraz 1000 osobodni dla zagranicznych wyjazdów. (Zamawiający dodaje odpowiednie 
rubryki w formularzu cenowym). 
 
Pytanie nr 90: 
Proszę o zastrzeżenie, że w odniesieniu do mienia wyłączonego z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni 
kalendarzowych lub przeznaczonego do rozbiórki oraz pustostanów odpowiedzialność Wykonawcy 
ograniczona jest do szkód powstałych w wyniku następujących zdarzeń: 
a. Ogień; 
b. Uderzenie pioruna; 
c. Eksplozja; 
d. Upadek statku powietrznego. 

 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zastrzeżenia, że w odniesieniu do mienia wyłączonego 
z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych lub przeznaczonego do rozbiórki oraz 
pustostanów odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do szkód powstałych w wyniku następujących 
zdarzeń: 
a. Ogień; 
b. Uderzenie pioruna; 
c. Eksplozja; 
d. Upadek statku powietrznego. 

 
Pytanie nr 91: 
Koszty utraconej wody – proszę o informację ile było zdarzeń tego typu w ostatnich 4 latach, jakie były koszty, 
które pokryłby Wykonawca na bazie zapisów aktualnej SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że na przestrzeni ostatnich 4 lat nie doszło do zdarzeń, które implikowałyby koszty 
utraconej wody. 
 
Pytanie nr 92: 
Proszę o rozwinięcie myśli zawartej w pkt. Ib. Ogień i inne zdarzenia losowe a w szczególności: - zamieszki, 
strajki, rozruchy, lokauty, sabotaż, akty terrorystyczne. 
Proszę o szczegółowe i precyzyjne wskazanie jakiego dokładnie rozszerzenia odpowiedzialności 
Zamawiający oczekuje oraz z jakim limitem lub podlimitami. 
Jakiego typu ubezpieczeń dotyczy to rozszerzenie? We wskazanym punkcie jest mowa m.in. o komunikacji, 
która nie jest w ogóle przedmiotem postępowania. W przypadku OC nie ma zastosowania rozszerzenie 
ubezpieczeń typowo majątkowych. Czy Zamawiający oczekuje ochrony przed skutkami m.in. Strajków, aktów 
terrorystycznych z limitem przekraczającym podstawowe limity lub deklarowane sumy ubezpieczenia np. w 
odniesieniu do szyb? Czy jest to limit dzielony proporcjonalnie na wymienione rodzaje ubezpieczeń czy też na 
każdy rodzaj ubezpieczenia Zamawiający oczekuje pokrycia w wysokości 100% limitu i wtedy mamy 7x limit? 
Jak Wykonawcy mają rozumieć wskazane nieco dalej w opisie przedmiotu zamówienia w tabeli limity 
odpowiedzialności gdzie wskazane są akty terroru z limitem 35 000 000 zł (czyli całość limitu wskazanego w 
przytoczonym punkcie) oraz dodatkowo są wyszczególnione "Zamieszki, strajki i rozruchy" z limitem 5 000 
000 zł. Czy Zamawiający oczekuje zatem jak  w punkcie powyżej ochrony z limitem 35 mln zł na zamieszki, 
strajki, rozruchy, lokauty, sabotaż , akty terrorystyczne czy też 35 mln zł na akty terroru i 5 mln zł na zamieszki, 
strajki, rozruchy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 8. Zamawiający wyjaśnia, że klauzula nr 18 nie 
dotyczy ubezpieczenia OC i ryzyk komunikacyjnych. 
Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 36. Zamawiający prostuje rozbieżność poprzez 
wskazanie, że wiążące są następujące limity:  

Zamieszki, strajki i rozruchy 5 000 000 PLN 

Akty terroru 35 000 000 PLN 

Zamawiający wyjaśnia, że limit 35 000 000 PLN jest limitem wspólnych dla wszystkich ryzyk, których on 
dotyczy z uwzględnieniem w/w zmian 
 
Pytanie nr 93: 
Kim są osoby trzecie, których działalność może spowodować odpowiedzialność Zamawiającego sabotażu, 
strajków, rozruchów, zamieszek, demonstracji, blokad, lokautów, niepokojów społecznych, aktów terroryzmu 
(w rozumieniu OC)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis SIWZ w zakresie stosowanie klauzuli nr 18 (Klauzula aktów terroryzmu, sabotażu, 
rozruchów, strajków itp.) poprzez wyłączenie stosowania klauzuli do Ubezpieczenia Odpowiedzialności 
Cywilnej. 
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Pytanie nr 94: 
Czy biorąc pod uwagę chęć rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego 
m.in. o akty terroryzmu Zamawiający planuje organizować tego typu działania? Jeśli taka to proszę o podanie 
szczegółów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zwraca uwagę na  odpowiedź na pytanie nr 93. 
Zamawiający zmienia zapis SIWZ w zakresie stosowanie klauzuli nr 18 (Klauzula aktów terroryzmu, sabotażu, 
rozruchów, strajków itp.) poprzez wyłączenie stosowania klauzuli do Ubezpieczenia Odpowiedzialności 
Cywilnej, w związku z tym w/w pytanie jest bezzasadne. 
 
Pytanie nr 95: 
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 20 listopada 2018 r., jego pracownicy nie 
będą brali udziału w podróżach służbowych, występach do krajów lub w krajach zagrożonych terroryzmem lub 
o podwyższonym zagrożeniu atakami terrorystycznymi. 
 
Pytanie nr 96: 
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 20 listopada 2018 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 97: 
Gdzie i w jakich warunkach Zamawiający przechowuje dokumentację? Czy znajduje się ona w pobliżu lub 
instalacjami wodnymi lub kanalizacyjnymi? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dokumentacja przechowywana jest w pomieszczeniach biurowych i archiwum. 
W niektórych pomieszczeniach znajduje się instalacja wod-kan. 
 
Pytanie nr 98: 
Proszę o wyjaśnienie oczekiwanego zakresu ubezpieczenia mienia zapisanego jako" 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)." Czy 
Zamawiający oczekuje ochrony wszelkich ryzyk wyłączonych przez OWU Wykonawcy? Czy Zamawiający 
oczekuje ochrony w przypadku szkód wywołanych celową eksplozją lub implozją związaną z działalnością (np. 
podczas spektaklu) albo przez osoby trzecie (np. jako zamach terrorystyczny)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 26. 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. Zamawiający wyjaśnia, że ochrona ma obejmować ryzyka 
wyłączone z OWU wg powyższego zapisu. 
 
Pytanie nr 99: 
Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem "szkody polegające na awarii urządzeń lub instalacji wodno-
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, technologicznej, klimatyzacyjnej, instalacji gaśniczej (koszty 
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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" limit 30 000 zł na koszty poszukiwania wycieków jest podlimitem dla limitu 2 000 000 zł. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisem "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" limit 30 000 zł na koszty poszukiwania wycieków jest podlimitem dla limitu 2 000 000 zł. 
 
Pytanie nr 100: 
W punkcie Ia. Proszę o ustalenie limitu odpowiedzialności 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych w wyniku błędów w obsłudze. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie limitu odpowiedzialności 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych w wyniku błędów w obsłudze. 
 
Pytanie nr 101: 
Jakie szkody mogą zaistnieć w wyniku niewłaściwej obsługi? Jakie mienie jest na nie narażone? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga kompleksowego ubezpieczenia mienia na bazie all risks. 
 
Pytanie nr 102: 
Czy obsługa specjalistycznych urządzeń jest prowadzona przez osoby do tego celu przeszkolone? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że obsługa specjalistycznych urządzeń jest prowadzona przez osóby do tego celu 
przeszkolone. 
 
Pytanie nr 103: 
Jakie składniki mienia będą ubezpieczone w trakcie wystaw? Gdzie odbywają się wystawy? Jakie 
zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są stosowane na wystawach? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wystawy organizowane są przeważnie na poziomie 2 piętra w zabytkowych Salach 
Redutowych oraz Salach Północnych, stała ekspozycja strojów znajduje się w szklanych kloszach na Głównym 
Foyer. Podczas wernisaży dominuje malarstwo, plakat, rzeźba. Planowany zakres wystaw w okresie objętym 
ubezpieczeniem znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Działalność – Wystawy 
2018/2019. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych znajduje się 
w OPZ strona 19. Ponadto przy Salach Północnych całodobowo obecny jest strażnik zatrudniony na umowę 
o pracę, drzwi do przestrzeni wystawienniczych zamykane są na klucz, a po zakończonych spektaklach 
w Salach Redutowych włączana jest instalacja pożarowa, która w razie zajścia natychmiast powiadamia 
dyżurującego pracownika ochrony. W zależności od potrzeb oraz umów z partnerami, podczas godzin otwarcia 
wystaw do ochrony obiektów może być wynajmowana dodatkowa ochrona zewnętrzna. 
 
Pytanie nr 104: 
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 26 oraz 98. 
 
Pytanie nr 105: 
W jaki sposób wyceniane są (w ramach produkcji) kostiumy, inscenizacje, rekwizyty itp? Według jakiej wartości 
i w jakim systemie mają być ubezpieczone? 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający wyjaśnia iż wycena środków inscenizacji, w tym kostiumów, rekwizytów itp. prowadzona jest 
w oparciu o kalkulację własną, uwzględniającą koszty zakupu materiałów i robociznę. Dodatkowo 
Zamawiający wyjaśnia, iż wartość środków inscenizacja została podana w OPZ. 
 
Pytanie nr 106: 
Proszę o publikację cennika dla robocizny własnej. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż opiera się na aktualnych cennikach „Sekocenbudu”. 
 
Pytanie nr 107: 
Proszę o wykaz szkód od 01.01.2013 do dnia bieżącego z uwzględnieniem opisów szkód, ich przyczyn oraz 
przedmiotu szkody i wartości roszczeń oraz wypłaconych odszkodowań i zawiązanych rezerw. Proszę 
o uwzględnienie również nieubezpieczonych szkód, które mogłyby rodzić odpowiedzialność Wykonawcy na 
bazie warunków zapisanych w aktualnej SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 21. 
 
Pytanie nr 108: 
Jaka jest maksymalna wysokość składowania w magazynach? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć wysokość 19 m. Taką wysokość posiada magazyn prospektów 
(horyzontów), znajdujący się w głównym budynku Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 109: 
Proszę o opis konstrukcji magazynów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż magazyny są murowane oraz o konstrukcji stalowej, pokrytej blachą. 
 
Pytanie nr 110: 
Jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe w magazynach? 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 
 
Pytanie nr 111: 
Czy pasieki oraz pszczoły mają być objęte ochroną w ramach ubezpieczenia mienia? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że pasieki oraz pszczoły nie będą objęte ochroną w ramach ubezpieczenia mienia. 
 
Pytanie nr 112: 
Wnoszę o ograniczenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej do wysokości 20 000 zł, wspólnego dla wszystkich 
rodzajów ubezpieczeń dla których wskazany został taki limit. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu. 
 
Pytanie nr 113: 
W ubezpieczeniu mienia od kradzieży w tabeli dwukrotnie znalazły się środki inscenizacji, produkcja spektakli 
itd. Proszę o wyjaśnienie którego limitu Zamawiający oczekuje w zakresie ochrony ubezpieczeniowej? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż limit produkcji spektakli i koprodukcji międzynarodowych (obejmuje ubezpieczenie 
kostiumów, inscenizacji, rekwizytów itp.) w całym okresie ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia wynosi 
12 000 000,00 zł, a na jedną produkcję limit wynosi 4 000 000,00 zł  
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Pytanie nr 114: 
Dla ryzyka kradzieży zwykłej proszę o zastrzeżenie, że wykonawca nie odpowiada za niewyjaśnione 
zaginięcia, niedobory inwentarzowe oraz kradzież zwykłą wartości pieniężnych i dzieł sztuki. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zastrzeżenia, że wykonawca nie odpowiada za 
niewyjaśnione zaginięcia, niedobory inwentarzowe oraz kradzież zwykłą wartości pieniężnych i dzieł sztuki. 
Pytanie nr 115: 
W ubezpieczeniu szyb proszę o zastrzeżenie, że ochrona nie obejmuje wykładzin podłogowych. 
 
Odpowiedź: 
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia obejmuje ochroną stałe oszklenia zewnętrzne 
i wewnętrzne budynków, lokali, pomieszczeń użytkowych i mieszkań, a także szklane i kamienne wykładziny 
oraz budowle i konstrukcje wykonane z elementów szklanych lub minerałów i ich imitacji oraz tworzyw 
sztucznych. 
 
Pytanie nr 116: 
Proszę o zastrzeżenie, że dokumenty ubezpieczeniowe (szczególnie polisy i certyfikaty) wystawiane będą w 
języku polskim. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że polisy wystawiane będą w języku polskim. Co do innych dokumentów 
ubezpieczeniowych Zamawiający nie może zgodzić się na takie zastrzeżenie. 
 
Pytanie nr 117: 
Wnoszę o zastrzeżenie, 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 tego 
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 wyraża zgodę na w/w zastrzeżenie. 
 
Pytanie nr 118: 
Jakie prace są zlecane podwykonawcom? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zakres prac opisany w jest w OPZ strona 33 pkt 6. 
 
Pytanie nr 119: 
Gdzie są przeprowadzane pokazy fajerwerków / pokazy pirotechniczne? W jakich warunkach i przez kogo? 
Jak są zabezpieczone? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż do tej pory na jego lokalizacjach objętych ubezpieczeniem pokazy fajerwerków / 
ogni sztucznych obyły się tylko raz. Były prowadzone w warunkach zimowych dokładnie podczas „milenijnej” 
nocy sylwestrowej. Pokazy były prowadzone przez profesjonalny i doświadczony podmiot w asyście 
Zakładowej Służby Ratowniczej Zamawiającego oraz Państwowej Straży Pożarnej. Zamawiający nie może 
wykluczyć, że do podobnych pokazów nie dojdzie w okresie objętym ubezpieczeniem. 
 
Pytanie nr 120: 
Wnoszę o usunięcie z treści umowy zapisów dotyczących kar umownych. Zgodnie z zapisami kodeksu 
cywilnego oraz orzecznictwem sądów powszechnych, w tym Sądu Najwyższego kary umowne nie mogą 
dotyczyć świadczeń pieniężnych. Umowa jest zawierana właśnie na takie świadczenie (istotą umowy jest 
świadczenie pieniężne w postaci odszkodowania od Wykonawcy na rzecz Zamawiającego). Utrzymanie 
istniejących zapisów spowoduje nieważność zawieranej umowy z mocy prawa. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zawiera u Wykonawcy usługę ubezpieczenia. Kary umowne dotyczą jakości 
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wykonywanych usług, a nie niewypłaconych w terminie odszkodowań, czyli świadczeń pieniężnych. W związku 
z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z treści umowy zapisów dotyczących kar 
umownych.  
 
Pytanie nr 121: 
Kto i jak często serwisuje sprzęt elektroniczny? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że serwis urządzeń elektronicznych w tym również medycznych odbywa się w razie 
potrzeb, zawartych umów serwisowych lub instrukcji obsługi sprzętu. W zależności od rodzaju urządzenia prac 
konserwacyjnych dokonują pracownicy Zamawiającego lub podmioty zewnętrzne. 
 
Pytanie nr 122: 
Jak często wykonywane są kopie zapasowe danych? Gdzie, jak długo i w jakich warunkach są 
przechowywane? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że kopie zapasowe danych zapisywane są na specjalnie dedykowanych do tego 
macierzach. Kopie zapisywane są trzy razy dziennie. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż niektóre dane 
przechowywane są na macierzach zewnętrznych. Zamawiający nie ma wiedzy jak często dokonywane są na 
nich kopie bezpieczeństwa. 
 
Pytanie nr 123: 
Gdzie znajduje się serwerownia? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż posiada trzy serwerownie. 
1. Główna – na poziomie +1, 
2. Serwerownia CCTV – na poziomie 0, 
3. Serwerownia audio – wideo – na poziomie +5. 

 
Pytanie nr 124: 
Jak serwerownia jest zabezpieczona przeciwpożarowo i przeciwprzepięciowo? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że serwerownie wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy, system detekcji dymu. 
Dodatkowo w szafach rakowych zainstalowano system wczesnej detekcji STRATOS. Ponadto w serwerowni 
audio – wideo zainstalowano stałe urządzenie gaśniczo – gazowe SE36, sterowane przez centralkę IGNIS, 
wyzwalające środek gaśniczy w układzie koincydencji. Zamawiający potwierdza, że serwerownie posiadają 
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. 
 
Pytanie nr 125: 
Czy serwery są umieszczone w pobliżu urządzeń klimatyzacyjnych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że serwery są umieszczone w pobliżu urządzeń klimatyzacyjnych. 
 
Pytanie nr 126: 
W jaki sposób kontrolowana jest temperatura w serwerowni? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że temperatura w serwerowniach regulowana i kontrolowana jest przez czujniki 
znajdujące się w klimatyzatorach. 
 
Pytanie nr 127: 
Jaki procent zapotrzebowania na energię elektryczną pokrywają agregaty prądotwórcze? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada agregatów prądotwórczych. 
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Pytanie nr 128: 
Czy agregaty prądotwórcze włączają się automatycznie w przypadku zaniku napięcia? Jeśli tak to w jakim 
czasie? 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 127. 
 
Pytanie nr 129: 
Proszę o wskazanie które urządzenia (w tym sprzęt elektroniczny i medyczny) są zabezpieczone UPS-ami. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że UPS-ami zabezpieczona jest m.in. sieć komputerowa i studio SERAV. Zamawiający 
posiada specjalnie dedykowaną sieć wewnętrzną. Dodatkowo w ambulatorium UPS-em zabezpieczony jest 
elektrokardiogram. 
 
 
Pytanie nr 130: 
Proszę o zastrzeżenie w klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu, 
że odszkodowanie będzie zmniejszone proporcjonalnie do stopnia zużycia nośnika (stosunek ilości 
wykonanych kopii do ilości kopii przewidzianych przez producenta). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dokonanie zastrzeżenia w klauzuli ubezpieczenia lamp od 
wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu, że odszkodowanie będzie zmniejszone proporcjonalnie 
do stopnia zużycia nośnika (stosunek ilości wykonanych kopii do ilości kopii przewidzianych przez 
producenta). 
 
Pytanie nr 131: 
Wnoszę o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 

a. Wypadki ubezpieczeniowe dotyczące danych lub oprogramowania, w szczególności jakiekolwiek 
niekorzystne zmiany danych, oprogramowania lub programu komputerowego, które są spowodowane 
skasowaniem, rozkładem lub deformacją oryginalnej struktury, a także wszelkiego rodzaju następstwa 
finansowe takich wypadków ubezpieczeniowych (np. utrata zysku). Niemniej jednak uszkodzenia danych 
lub oprogramowania powstałe na skutek ubezpieczonej szkody w fizycznej materii przedmiotu 
ubezpieczenia pozostają objęte ochroną. 

b. Wypadki ubezpieczeniowe polegające na obniżeniu funkcjonalności, osiągalności, możliwości 
użytkowania lub dostępności danych, oprogramowania lub programu komputerowego a także wszelkiego 
rodzaju następstwa finansowe tychże wypadków ubezpieczeniowych (np. utrata zysku). 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na w/w zmianę. 
 
Pytanie nr 132: 
Proszę o opis stanu technicznego dachów oraz stolarki okiennej i drzwiowej w ubezpieczanych budynkach. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w latach 2012-13 w znaczącej większości wymienił stolarkę okienną. Dodatkowo 
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach prowadzonych prac inwestycyjnych i remontowych, sukcesywnie 
dokonuje wymiany stolarki drzwiowej. Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 17 pkt 1. 
W ramach tego zadania Zamawiający będzie kontynuował wymianę stolarki drzwiowej. 
W kwestii stanu technicznego dachów Zamawiający wyjaśnia, iż dachów znajduje się pod stałą opieką 
profesjonalnej i doświadczonej firmy zewnętrznej, która poza kontrolą stanu dachów w okresie zimowym 
prowadzi ich odśnieżanie. 
 
Pytanie nr 133: 
Czy Zamawiający składuje jakiekolwiek mienie bezpośrednio na podłodze lub w pomieszczeniach poniżej 
poziomu gruntu? Jeśli tak to jakie jest to mienie, jaka jest jego wartość? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż pod poziomem gruntu znajdują się przestrzenie w których znajdują się 
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wielkogabarytowe dekoracje (środki inscenizacji, podesty, wózki). Z uwagi na różnorodność repertuaru 
Zamawiający nie jest w stanie rzetelnie podać wartości składowanego tam mienia. 
 
Pytanie nr 134: 
Proszę o informację, czy Zamawiający korzysta z instalacji solarnych lub fotowoltaicznych. Gdzie są one 
umieszczone, jak zabezpieczone i jaka jest ich wartość? 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 76. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że nie korzysta z instalacji 
fotowoltaicznych  
 
 
Pytanie nr 135: 
Wnoszę o ustanowienie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 10 000 zł w każdej szkodzie dla szkód 
spowodowanych przez grad, upadek przedmiotów, przepięcia w instalacjach solarnych i fotowoltaicznych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wraża zgody na ustanowienie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 10 000 zł w każdej 
szkodzie dla szkód spowodowanych przez grad, upadek przedmiotów, przepięcia w instalacjach solarnych i 
fotowoltaicznych. 
 
Pytanie nr 136: 
Co ile lat Zamawiający wymieniają sprzęt elektroniczny na nowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zwraca uwagę, iż pojęcie „sprzętu elektronicznego” jest dość szerokie. Zamawiający wyjaśnia, 
iż wymienia sprzęt elektroniczny w razie potrzeb. 
 
Pytanie nr 137: 
Kto prowadzi obsługę techniczną sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) i jak często odbywają się 
czynności obsługowe? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że serwis urządzeń odbywa się w razie potrzeb lub w terminach określonych prawem 
lub gwarancją. Obsługę techniczną zapewniają wykwalifikowani pracownicy Zamawiającego lub 
wykfalifikowane podmioty zewnętrzne. 
 
Pytanie nr 138: 
Wnoszę o ustalenie limitu odległości 150 metrów od ubezpieczanej lokalizacji dla ubezpieczenia szkód 
w instalacjach doprowadzających media do budynków. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie limitu odległości 150 metrów od ubezpieczanej lokalizacji dla 
ubezpieczenia szkód w instalacjach doprowadzających media do budynków. 
 
Pytanie nr 139: 
Proszę o informację jakie i w jakiej wysokości franszyzy / udziały własne miały zastosowanie 
w dotychczasowych umowach ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 
Obecne umowy ubezpieczania nie przewidywały franszyz / udziałów własnych. 
 
Pytanie nr 140: 
Wnoszę o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową skażenia 
chemicznego, biologicznego, radioaktywnego, nuklearnego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową skażenia chemicznego, 
biologicznego, radioaktywnego, nuklearnego. 
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Pytanie nr 141: 
Proszę o informację jakie działania prewencyjne podejmuje Zamawiający celem ograniczenia występowania 
szkód. Jakimi dokładnie środkami transportu przewożone jest mienie? Czy są np. samochody dostawcze, 
ciężarowe? Jaka jest maksymalna wartość mienia na jednym środku transportu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź na pytanie w części dotyczącej ograniczenia występowania szkód 
znajduje się w OPZ. Dodatkowo wyjaśniamy, że mienie Zamawiającego przewożone jest samochodami 
służbowymi – osobowymi, dostawczymi, ciężarowym, jak również przez wykwalifikowane podmioty zewnętrze. 
Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, różną wartość środków inscenizacji, Zamawiający nie jest 
w stanie określić wartości mienia na jednym środku transportu. 
 
Pytanie nr 142: 
Czy limity zawarte w treści klauzul odnoszą się łącznie do (są wspólne) wszystkich wskazanych rodzajów 
ubezpieczeń czy do każdego z osobna? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że limity w treści klauzul są wspólne dla wszystkich przy nich wskazanych 
ubezpieczeń. 
 
Pytanie nr 143: 
Czy klauzule odnoszące się do "komunikacji" powodują odpowiedzialność lub uzależniają brak 
odpowiedzialności Wykonawcy niezwiązanej z przedmiotem zamówienia? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że klauzule nie odnoszą się do komunikacji z uwagi na brak tego ryzyka w przedmiocie 
zamówienia. 
 
Pytanie nr 144: 
Wnoszę o określenie terminu dokonania oględzin na 5 dni roboczych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu oględzin na 5 dni roboczych w klauzuli nr 19 (klauzula 
oględzin). 
 
Pytanie nr 145:  
W związku z rozbieżnościami zapisów SIWZ proszę o potwierdzenie że zamieszki, strajki, rozruchy, lokauty, 
sabotaż są zlimitowane do 5 000 000 PLN. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zamieszki, strajki, rozruchy, lokauty,są zlimitowane do 5 000 000 PLN. 
Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 76 w których z ochrony został wyłączony sabotaż. 

Pytanie nr 146: 
Uprzejmie proszę 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 

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. 
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Pytanie nr 147: 
Proszę 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 32. 
Pytanie nr 148: 
Proszę 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).” 

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: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 26, 98. 
 
Pytanie nr 149: 
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 150: 
Proszę o potwierdzenie, że klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji dotyczy mienia ubezpieczonego 
w systemie sum stałych 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadku sum ubezpieczenia na 
pierwsze ryzyko oraz limitów i podlimitów odpowiedzialności. 
 
Pytanie nr 151: 
Uprzejmie proszę 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: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 38. 
 
Pytanie nr 152: 
Proszę o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie klauzulą terroryzmu szkód: 

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. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza brak intencji objęcia ochrona działanie substancji toksycznych, chemicznych lub 
biologicznych lub działania radioaktywnego. 
 
Pytanie nr 153: 
Proszę o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli Kradzieży zwykłej w wysokości 100 000 PLN ne 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 154: 
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: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 55. 
 
Pytanie nr 155: 
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 156: 
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 157: 
Uprzejmie proszę 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. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na 
wyłączenie tego zakresu. 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 (patrz odpowiedź na pytanie nr 31). 
 
Pytanie nr 158: 
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 
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ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia? Wraz z informacją czy budynki te posiadają odcięte media 
oraz czy są dozorowane i w jaki sposób? 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 58. 
 
Pytanie nr 159: 
Prosimy o podanie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego została zaktualizowana w maju 2017 r. 
 
Pytanie nr 160: 
Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie obejmuje szkód powstałych 
w tym skutków działania wirusów komputerowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza się, że zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie obejmuje szkód 
powstałych w tym skutków działania wirusów komputerowych. 
 
Pytanie nr 161: 
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 162: 
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 163: 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z naruszeniem ustawy o 
ochronie danych osobowych lub o potwierdzenie że zakres ochrony jest ograniczona wyłącznie do szkód 
polegających na naruszeniu dóbr osobistych, innych niż szkody osobowe i nie obejmuje roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności za wszelkie straty finansowe, w tym czyste straty finansowe, wynikające ze strat i szkód 
zaistniałych z powodu lub w trakcie wymiany, transmisji, przechowywania bądź udostępniania danych 
elektronicznych, jeśli zostały one spowodowane: 

1) przez usunięcie, ograniczenie, uszkodzenie bądź zmianę danych elektronicznych, 
2) przez niezarejestrowanie bądź błędne zapisanie danych elektronicznych, 
3) przez brak dostępu do elektronicznej wymiany danych, 
4) przez transmisję informacji lub danych poufnych, 
5) w związku z przetwarzaniem danych, 
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6) w związku z instalacją lub błędnym działaniem oprogramowania 
7) przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu 

komputerowego lub sieci teleinformatycznej. 
8) przez nieuprawniony dostęp lub nieuprawnioną ingerencje osób trzecich w system informatyczny, w dane 

elektroniczne, zasoby, oprogramowania. 
Powyższe maksymalnym limitem odpowiedzialności nie wyższym niż 200 000 PLN na jeden i wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia. 

Brak potwierdzenia spowoduje brak możliwości złożenia oferty ubezpieczenia. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w zakres OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z naruszeniem ustawy 
o ochronie danych osobowych.  

 
Pytanie nr 164: 
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: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 24. Dodatkowo Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych ogni będą 
objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzone przez podmioty 
profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. 
 
Pytanie nr 165: 
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 dla szkód powstałych na terenie USA i Kanady 
i Australii w wysokości 2.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. Dodatkowo Zamawiający prosi 
o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 5. 
 
Pytanie nr 166: 
Prosimy o wykreślenie poniższych klauzul gdyż dotyczą one ubezpieczeń majątkowych a nie 
odpowiedzialności cywilnej 
- Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia, 
- Strajków, rozruchów i zamieszek - aktów terroryzmu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wykreślenie powyższych klauzul w zakresie OC. 
 
Pytanie nr 167: 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prosimy o wykreślenie klauzuli Uznania. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie powyższej klauzuli. 
 
Pytanie nr 168: 
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 nr 26, 98 oraz na zapis opisu przedmiotu zamówienia 
część I w punkcie lb) Jest — cytat: inne wyraźnie niewymienione i wyłączone w OWIJ przyczyny. 
 
Pytanie 169: 
Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej do 100 000 PLN na jedno 
i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do PD i EEi. 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu odpowiedzialności dla 
ryzyka kradzieży zwykłej do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do PD i EEi. 
 
  
 Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. 
 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 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   30.11.2018 r. godz. 12:00. 
Nowy termin otwarcia ofert to   30.11.2018 r. godz. 12:15. 
 

Powyższy zapis stanowi zmianę terminów wskazanych w Rozdziale XV pkt 1 i pkt 2 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.: Formularz cenowy po zmianach (aktualny). 


