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Warszawa, dnia 9 czerwca 2017 roku 
 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE 
UBEZPIECZENIE TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść 
pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.  
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Pytanie 1 
Przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 14.06.2017 roku 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany terminu złożenia ofert. 
 
 
Pytanie 2 
Usunięcie zapisów dotyczących kar umownych zawartych w „§ 8 Kary umowne. 
Rozwiązanie Umowy”. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany treści umowy. 
 
 
Pytanie 3 
Usunięcie z Część I - Ubezpieczenia majątkowe, zakresu ochrony w postaci „Ubezpieczenie 
kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz usług Assistance w trakcie 
podróży służbowych za granicą”.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany oczekiwanego zakresu ubezpieczenia. 
 
 
Pytanie 4 
Wprowadzenie klauzuli wypowiedzenie  
 
Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu 
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na 
koniec 8 miesiąca pierwszego lub  8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia 
wskaźnik szkodowości przekroczy 40 %  

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i 
założonych rezerw na odszkodowania,  odpowiednio:  

 na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia   -  za okres  8 
pierwszych miesięcy  tego  okresu  ubezpieczenia  

 na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia  - za okres 12 miesięcy 
pierwszego okresu  ubezpieczenia i  8 pierwszych miesięcy  drugiego okresu 
ubezpieczenia. 

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się: 

 przez pierwszy okres ubezpieczenia  -   pierwsze 12 miesięcy  trwania 
umowy; 

 przez drugi okres ubezpieczenia -  12 miesięcy następujące po pierwszym 
okresie ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany oczekiwanego zakresu ubezpieczenia. 
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Pytanie 5 
Wnosimy o wykreślenie zapisu: 
„Likwidacja szkód: Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego, Zamawiający oczekuje, 
iż w przypadku szkód majątkowych Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 
godzin od zgłoszenia przystąpi do likwidacji szkody. W odniesieniu do pozostałych szkód 
okres ten wynosi 24 godziny.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany oczekiwanego zakresu ubezpieczenia. 
Tak określony termin na przystąpienie do likwidacji ewentualnej szkody spowodowany jest 
charakterystyką działalności Zamawiającego a dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie 
wykazało, iż niezwłoczne przystąpienie do likwidacji szkody przez zakład ubezpieczeń 
udzielających ochrony ubezpieczeniowej umożliwia płynne realizowanie spektakli bez 
wpływu szkody na publiczność. 
 
 
Pytanie 6 
Wnosimy o wykreślenie zapisu § 5 Likwidacja szkód zawartego w Załącznik nr 2 do SIWZ - 
Wzór umowy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany treści umowy. 
 
 
Pytanie 7 
Doprecyzowanie, że zakres terytorialny w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej obejmuje cały świat wyłącznie w zakresie podróży służbowych pracowników. 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zakres terytorialny w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje cały świat 
w zakresie w jakim wynika to z prowadzonej przez Zamawiającego działalności artystycznej 
w tym w zakresie podróży służbowych pracowników. 
 
Pytanie 8 
Wykreslenie zapisu „szkód powstałych w wyniku pozostawienia bez nadzoru środka 
przewozu wraz z przewożonym ładunkiem” zawartych po treści „Zamawiający niezależnie 
od postanowień OWU wykonawcy nie dopuszcza do stosowania w przyszłej umowie 
ubezpieczenia niżej wymienionych wyłączeń dotyczących ograniczania odpowiedzialności 
zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do:” 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany oczekiwanego zakresu ubezpieczenia. 
Zamawiający wyjaśnia, iż przedstawiona sytuacja dotyczy m.in. sytuacji w której następuje 
załadunek lub rozładunek wyposażenia na środek transportu i kierowca lub osoba 
odpowiedzialna za transport musi pozostawić środek przewozu bez nadzoru w celu realizacji 
załadunku. 
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Pytanie 9 
Prosimy o zmianę terminu składania oferta z 12.06.2017r. do godziny 13.15 na 
19.06.2017r. do godziny 13.15 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany terminu złożenia ofert. 
 
 
Pytanie 10 
Prosimy o udzielenie informacji czy wymagane są zezwolenia specjalne straży pożarnej do 
prowadzenia produkcji teatralnej z zastosowaniem środków pirotechnicznych, jeśli tak 
prosimy o ich dostarczenie? 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zezwolenie straży o ile będzie wymagane zostanie przekazane do Wykonawcy udzielającego 
ochrony. Na chwilę obecną brak jest takiego zezwolenia. 
 
 
Pytanie 11 
Prosimy o informację czy Zamawiający wprowadził dodatkowe zabezpieczenia związane z 
produkcją przedstawienia z udziałem środków pirotechnicznych?  
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Tak, Zamawiający wprowadzi dodatkowe zabezpieczenia związane z produkcją 
przedstawienia z udziałem środków pirotechnicznych o ile w ocenie osób odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo pożarowe będą one konieczne i celowe do wprowadzenia. 
 
 
Pytanie 12 
Prosimy o dokładny opis samej produkcji przedstawienia z udziałem środków 
pirotechnicznych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Do czasu premiery Zamawiający nie udostępnia opisu przedstawienia. W celu oszacowania 
ryzyka Zamawiający informuje, iż „Największym wyzwaniem realizowanego efektu jest 
spodziewany możliwie jak największy rozmiar płomieni, których pojawienie się ̨nie może 
zagrażać ani scenografii przedstawienia (głównie ekranom ledowym) oświetleniu wiszącemu 
nad sceną i przede wszystkim widowni oddalonej od miejsca eksplozji o ok. 8 m.” 
 
 
Pytanie 13 
Prosimy o dokładne opis świadczonej usługi pirotechnicznej w szczególności o dokładny 
opis rodzaju zastosowanych środków pirotechnicznych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, iż efekt eksplozji realizowany jest wykorzystując specjalny proszek. 
Jego charakterystyczną właściwością ̨jest fakt że spalając się ̨w powietrzu daje wyraźny jasny 
ogień́ ale co ważne nie przenosi się ̨on opadając na ziemię. Do spalania niezbędne jest 



 

Strona 11 z 31 

rozproszenie w powietrzu. W wyniku spalania nie tworzy toksycznych niebezpiecznych 
związków. Trzy wyrzutnie na sprężone powietrze oraz 6 ładunków iskrowych połączone są ̨w 
jeden sterujący nimi system. 
 
 
Pytanie 14 
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody związane z udziałem 
środków pirotechnicznych w wysokości 2.500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na ograniczenie odpowiedzialności za szkody 
związane z udziałem środków pirotechnicznych. 
 
 
Pytanie 15 
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na szkody w wyniku pożaru, dymu, 
wybuchu i sadzy w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000 zł  
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej franszyzy. 
 
 
Pytanie 16 
Wnioskujemy o wprowadzenie treści klauzuli szkód elektrycznych zgodnie z poniższą 
propozycją TU: 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia uzgadnia się, co następuje: 

1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody elektryczne powstałe w 
czynnych i zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach, aparatach 
i urządzeniach elektroenergetycznych, do których stosuje się przepisy techniczne 
normujące ich eksploatację, zwanych dalej maszynami elektrycznymi, na 
następujących warunkach: 

2. Przez szkodę elektryczną rozumie się uszkodzenie maszyny elektrycznej 
uniemożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie wskutek: 
1) niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciowych, 

przeciążeniowych lub zamkowych, 
2) zmiany napięcia zasilania, 
3) zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstałej w wyniku 

awarii, 
4) uszkodzenia izolacji, 
5) zwarcia, 
6) zaniku napięcia jednej lub więcej faz. 

3. Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych: 
1) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek 

ujawnionych przed zawarciem umowy, 
2) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, 

eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta, 
3) w wyniku naturalnego zużycia, 
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4) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób 
wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami 
eksploatacyjnymi 

5) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW, 
6) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno 

napowietrznych jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń 
połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie, 

7) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta 
lub dystrybutora, 

8) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających 
aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie 
obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej 
rozmiaru, 

9) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach 
elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, 
czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko 
zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w 
toku normalnego użytkowania. 

4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w 
miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych lub 
przeciwprzepięciowych. Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane 
zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń 
zabezpieczających i alarmowych. 

5. Limit odszkodowania w wysokości 2.000.000,00 zł stanowi górną granicę 
odpowiedzialności Ubezpieczyciel za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe 
wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. 

6. Wysokość odszkodowania ustala się według kosztów naprawy lub remontu 
uszkodzonej maszyny elektrycznej z włączeniem kosztów transportu, demontażu 
i montażu uszkodzonej maszyny elektrycznej, do wysokości przyjętego limitu 
odszkodowania na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania. 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez 
Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 17 
Wnioskujemy o wprowadzenie treści klauzuli szkód mechanicznych oraz zmianę limitu 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela zgodnie z poniższą propozycją TU: 
Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek awarii i 
uszkodzenia maszyn zainstalowanych i użytkowanych przez Ubezpieczającego zgodnie z 
przeznaczeniem. Urządzenia mogą zostać objęte ochrona po zainstalowaniu i zakończeniu 
prób eksploatacyjnych.  
Ubezpieczenie nie obejmuje:  
1) elementów i materiałów, które ze względu na przeznaczenie i warunki pracy szybko 

zużywają się lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, zgodnie z 
instrukcją techniczną urządzenia i zaleceniami producenta. Wyłączenie to dotyczy w 
szczególności materiałów pomocniczych, wymiennych elementów i narzędzi, np. 
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wykładzin ogniotrwałych, części szklanych, porcelanowych lub ceramicznych, pasów i 
taśm przesyłowych, lin, drutów, opon gumowych, matryc, form, cylindrów, końcówek do 
kruszenia, sit, pasków i łańcuchów napędowych, wierteł, noży lub innego rodzaju ostrzy, 
brzeszczotów pił, bezpieczników oraz wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, 
m.in. takich jak smary, paliwa, katalizatory. 

2) spowodowane wadami lub usterkami istniejącymi przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia lub w chwili jej zawierania, o których ubezpieczający lub osoby, za 
które ponosi on odpowiedzialność, wiedziały lub przy zachowaniu należytej 
staranności mogły się dowiedzieć, 

3) za które na podstawie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialne są osoby 
trzecie: dostawcy, producenci, sprzedawcy, serwisanci, spedytorzy, przewoźnicy, lub 
inni usługodawcy bądź podwykonawcy, 

4) będące efektem naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotów ubezpieczenia w 
związku z ich normalnym użytkowaniem, a także spowodowane przez korozję, 
kawitację, oksydację, osadzanie się kamienia kotłowego lub powolne i systematyczne 
oddziaływanie warunków atmosferycznych, 

5) w sprzęcie elektronicznym; wyłączenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn, 
urządzeń i aparatów stanowiących integralną część tych maszyn, urządzeń i aparatów,  

6) w wymienialnych narzędziach wszelkiego rodzaju, wymurówkach oraz obudowach i 
rusztach pieców oraz palenisk, a także dyszach palników oraz innych elementach, 
których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości maszyny,  

7)  w środkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju, 
8) Ubezpieczyciel nie zwraca również jakichkolwiek kosztów okresowych badań 

eksploatacyjnych, przeglądów i napraw konserwacyjnych, dokonywanych zgodnie z 
zawartymi umowami serwisowymi 

9) Szkód w maszynach  i urządzeniach których wartość jednostkowa przekracza 200.000 
PLN. 

Limit odpowiedzialności 500.000 PLN  w odniesieniu do wszystkich szkód w okresie 
ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez 
Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 18 
Wnioskujemy o wprowadzenie treści klauzuli robót budowlanych, remontowych i 
instalacyjnych zgodnie z poniższą propozycją TU: 

1. Strony Umowy ubezpieczenia uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
drobne prace budowlano-montażowe prowadzone przez lub na zlecenie 
Ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji do maksymalnej wysokości 
500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie okresu ubezpieczenia.  
2. Ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych na warunkach niniejszej 
klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac i materiałów będących własnością lub 
znajdujących się na ryzyku Ubezpieczającego do podanego powyżej limitu oraz 
wartość mienia istniejącego stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało 
zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano-
montażowych i które jest ubezpieczone ww. polisą – do pełnych sum ubezpieczenia 
tego mienia.  
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3. Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w 
ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze 
zdjęciem pokrycia dachu.  

 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez 
Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 19 
Wnioskujemy o wprowadzenie treści klauzuli pokrycia zwiększonych kosztów działalności 
zgodnie z poniższą propozycją TU: 

§1 
Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel 
rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe koszty działalności, 
ponoszone w okresie odszkodowawczym wynoszącym 6 miesięcy (o ile nie 
uzgodniono innego okresu) od daty wystąpienia szkody zgodnie z następującymi 
zasadami:  
§2 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia  
1. Przedmiotem ubezpieczenia są dodatkowe i udokumentowane koszty związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, które zostaną poniesione przez 
Ubezpieczającego w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzeniu tej 
działalności, na skutek szkody w mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjęło 
odpowiedzialność ubezpieczeniową i spowodowaną przez:  
1) pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, powódź, 
huragan, lawinę, osuwanie lub zapadanie się ziemi, śnieg, trzęsienie ziemi,  
2) akt terroru lub katastrofę budowlaną, o ile zakres ubezpieczenia mienia obejmuje 
szkody powstałe w wyniku tych zdarzeń.  
2. Za dodatkowe koszty, o których mowa w ust. 1, uważa się koszty:  
1) wynikające z konieczności czasowego użytkowania innych budynków, budowli lub 
lokali stanowiących własność innych podmiotów,  
2) wynajęcia środków transportu w celu przewiezienia mienia do nowej lokalizacji,  
3) wynajęcia i pracy specjalistycznego sprzętu do załadowania mienia w miejscu 
ubezpieczenia, przeładowania i wyładowania tego mienia w nowej lokalizacji,  
4) pracy w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych u 
Ubezpieczającego, w związku z pracami, o których mowa w pkt 2) i 3),  
5) poinformowania klientów i podmiotów współpracujących o zmianach w 
prowadzonej działalności gospodarczej.  
3. Ubezpieczyciel ponosi wyłącznie odpowiedzialność za dodatkowe i 
udokumentowane koszty, o których mowa w ust. 2, poniesione przez 
Ubezpieczającego w celu złagodzenia lub zatrzymania spadku przychodów oraz 
kontynuowania działalności gospodarczej, które są bezpośrednio związane ze szkodą 
w mieniu, za którą Ubezpieczyciel wypłaciło odszkodowanie, z zastrzeżeniem ust. 4.  
4. Warunkiem ponoszenia przez Ubezpieczyciel odpowiedzialności ubezpieczeniowej 
za dodatkowe koszty, jest wcześniejsze - przed ich poniesieniem, poinformowanie 
Ubezpieczyciela o ich zakresie i wysokości oraz uzyskanie zgody Ubezpieczyciel na ich 
pokrycie, pod rygorem braku wypłaty odszkodowania.  
§3 
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Suma i system ubezpieczenia  
1. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający w porozumieniu z Ubezpieczyciela w 
systemie na pierwsze ryzyko, w wysokości nie przekraczającej 500.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia.  
2. Ubezpieczający będący podatnikiem podatku VAT ustala sumy ubezpieczenia 
według wartości netto (bez podatku VAT).  
§4 
Ograniczenia i wyłączenia dodatkowe  
1. Uwzględniając ogólne wyłączenia określone w OWU na podstawie których zostało 
ubezpieczone mienie, Ubezpieczyciel ponadto nie odpowiada za szkody, jeżeli są one 
związane:  
1) z brakiem środków finansowych na odtworzenie mienia dotkniętego szkodą w 
mieniu,  
2) z decyzją właściwych organów państwowych lub samorządowych, które 
uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej,  
3) z innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odtworzenia 
zniszczonego lub uszkodzonego mienia.  
2. Ubezpieczyciel nie pokrywa także dodatkowych kosztów:  
1) związanych z zakupem mienia, w tym z transportem i innymi pracami z tym 
związanymi,  
2) nie związanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością 
gospodarczą (np. z tytułu operacji giełdowych, dokonanych inwestycji lub handlu 
nieruchomościami).  
§5 
Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania  
1. W granicach sumy ubezpieczenia, wysokość szkody ustala się według 
udokumentowanych dodatkowych kosztów poniesionych przez ubezpieczającego, o 
których ubezpieczający poinformował Ubezpieczyciela przed ich poniesieniem.  
2. Odszkodowanie ustala się w wysokości szkody, z tym że potrąca się:  
1) podatek VAT, o ile Ubezpieczający jest podatnikiem tego podatku,  
2) franszyza redukcyjna– 3 dni. 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez 
Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 20 
Wnioskujemy o wprowadzenie treści klauzuli szkód w wyniku ataku terrorystycznego 
zgodnie z poniższą propozycją TU: 

a. Ubezpieczyciel rozszerza odpowiedzialność ubezpieczeniową o szkody 
w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia 
pojazdu lub upadku statku powietrznego, spowodowane przez akt terroru. 

b. Pod pojęciem „akt terroru” rozumie się nielegalne działanie lub akcję 
organizowaną z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub 
społecznych, indywidualną lub grupową, prowadzoną przez osoby działające 
samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu, 
skierowaną przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mającą na celu 
wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub 



 

Strona 16 z 31 

dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy bądź groźby użycia 
przemocy, 

c. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie spowodowane przez zdefiniowany 
powyżej akt terroru wynosi 2 000 zł. 

d. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów 
obejmowanych ochroną w ramach niniejszej Klauzuli wynosi 5 000 000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez 
Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 21 
Wnioskujemy o wprowadzenie treści klauzuli szkód w wyniku strajków, zamieszek i 
rozruchów społecznych zgodnie z poniższą propozycją TU: 

1.  Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia nie zmienionych 
niniejszą Klauzulą oraz za dopłatą dodatkowej składki wskazanej w polisie lub 
innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, 
Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony w ramach OWU o szkody w przedmiocie 
ubezpieczenia będące wynikiem strajków, zamieszek lub niepokojów społecznych, 
przez które rozumie się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych 
przedmiotów spowodowane bezpośrednio wskutek: 
1) działania osób biorących udział w zakłóceniu porządku publicznego 

(niezależnie od związku ze strajkiem lub lokautem), nie mającego związku ze 
zdarzeniami, o których mowa w ust.1, a także działania ustanowionych 
zgodnie z prawem władz, które ma na celu stłumienie lub próbę stłumienia 
takiego zakłócenia porządku publicznego lub też ograniczenie jego skutków; 

2) działania umyślnego uczestników strajku, pracowników objętych lokautem, 
mającego na celu popieranie strajku lub przeciwstawianie się lokautowi, 
a także działania wszelkich ustanowionych zgodnie z prawem władz, które ma 
na celu zapobieżenie takiemu umyślnemu działaniu lub też ograniczenie jego 
skutków. 

2.  Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód objętych ochroną 
w ramach niniejszej klauzuli wynosi 5 000 000 zł i dotyczy wszystkich szkód 
powstałych w ciągu kolejnych 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej 
ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli. 

3.  Zakres terytorialny działania niniejszej klauzuli w odniesieniu do jednego zdarzenia 
ograniczony jest do jednego miasta, dzielnicy lub miejscowości. 

4.  Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie dla szkód objętych ochroną 
ubezpieczeniową w ramach niniejszej Klauzuli wynosi 2 000 zł. 

5.  Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na warunkach niniejszej Klauzuli nie 
obejmuje szkód spowodowanych stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania 
nieruchomości w wyniku jej bezprawnego zajęcia przez jakąkolwiek osobę, z 
zastrzeżeniem, że nie zwalnia to Ubezpieczyciel z odpowiedzialności za fizyczne 
uszkodzenia ubezpieczonego mienia powstałe przed pozbawieniem posiadania lub 
podczas czasowego pozbawienia posiadania. 
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Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez 
Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 22 
W Ubezpieczeniu komunikacyjnym w ramach ubezpieczenia Assistance: Wnioskujemy o 
zniesienie lub doprecyzowanie zapisu odnośnie pomocy medycznej, w szczególności 
związanej z chorobą kierowcy lub pasażera. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zniesienie zapisu dotyczącego pomocy medycznej. Za 
pomoc medyczną uznaje się między innymi transport medyczny, hospitalizację, przewóz 
medyczny, pomoc lekarza lub psychologa. 
 
 
Pytanie 23 
Wnioskujemy o zapisu odnośnie zapewnienia pojazdu zastępczego z 21 dni na 
maksymalnie 7 dni, z zastrzeżeniem, iż pojazdem zastępczym będzie samochód osobowy 
kategorii A lub B.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu zapewnienia równoważnego pojazdu 
zastępczego z 21 na maksymalnie 10 dni. 
 
 
Pytanie 24 
W ubezpieczeniu kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, usług 
ASSISTANCE oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym podczas podróży 
zagranicznych: 

1. Proszę o doprecyzowanie, czy zawał serca oraz krwotok śródmózgowy ma być 
włączony do zakresu kosztów leczenia za granicą, czy rozszerzenie dotyczy 
również ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas 
podróży zagranicznych. 

2. Proszę o podanie szacunkowej liczby osobodni w rocznym okresie ubezpieczenia. 
3. Proszę o wprowadzenie składki minimalnej w wysokości w wysokości stanowiącej 

80% składki łącznej wynikającej z iloczynu stawki za jeden osobodzień oraz 
planowanej liczby osobodni w rocznym okresie ubezpieczenia. 

4. Proszę o wrażenie zgody na zmianę wysokości franszyzy integralnej z 50 zł na 20 
euro. 

 
Odpowiedź Zamawiającego 
1. Zawał serca oraz krwotok śródmózgowy ma być włączony do zakresu kosztów leczenia za 
granicą oraz do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas 
podróży zagranicznych. 
2. Liczba osobodni w wariancie Europa wynosi 200, w wariancie świat 200 w rocznym okresie 
ubezpieczenia. (20 osób po 10 dni wyjazdowych). 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie składki minimalnej. Składka płatna jest 
za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w zależności od wykorzystania. 
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4. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości franszyzy integralnej. 
 
 
Pytanie 25 
W ubezpieczeniu mienia w transporcie prosimy o doprecyzowanie: 
Czy klient miał przez ostatnie 3 lata polisę cargo? Prośba o informację również czy były z tej 
polisy w ciągu ostatnich 3 lat wypłaty/rezerwy, jeśli tak to w jakiej wysokości i na czym 
polegały poszczególne szkody? 
Czy będą przewożone również artykuły pirotechniczne? 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
1. Zamawiający nie posiadał polisy cargo.  
2. Artykułu pirotechniczne nie będą przewożone transportem Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 26 
Prosimy o zmianę terminu podjęcia likwidacji szkód (załącznik nr 1 str. 6) poprzez przyjęcie 
klauzul:  
Klauzula oględzin: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy 
ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel dokona oględzin przedmiotu szkody 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu powzięcia 
wiadomości o szkodzie. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.  
Po upływie tego terminu ubezpieczyciel nie może się powoływać na fakt braku 
pozostawienia miejsca szkody bez zmiany przy likwidacji szkody. 
 
Klauzula samolikwidacji drobnych szkód: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:  
1. W przypadku wystąpienia szkód, których szacunkowa wartość nie przekracza 10 000 zł 
powyżej ustalonej w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej Ubezpieczony, po 
zgłoszeniu WYKONAWCY faktu wystąpienia szkody sporządzi pisemny protokół zawierający:  
1) datę sporządzenia protokołu,  
2) dane i podpisy osób sporządzających protokół,  
3) podpisy przedstawicieli Ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła 
szkodę,  
4) oświadczenie sprawcy szkody,  
5) datę i przyczynę powstania szkody wraz z opisem zdarzenia,  
6) wykaz uszkodzonego mienia wraz z dokumentacją fotograficzną,  
7) szacunkową wartość szkody,  
8) w przypadku szkody, w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu,  
9) w przypadku zalania – protokół spisany z najemcą / wynajmującym.  
2. Po dokonaniu naprawy, Ubezpieczony dostarczy Wykonawcy dokumenty potwierdzające 
zakres i koszt naprawy bądź odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody.  
3. Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję w przypadku, kiedy szkoda 
jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.  
4. Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji WYKONAWCY. 
5. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości 
jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości WYKONAWCA w 



 

Strona 19 z 31 

ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do Ubezpieczonego z prośbą o 
uzupełnienie dokumentów 
W przypadku braku akceptacji propozycji p. 1 prosimy o uściślenie, że chodzi o dni robocze. 
 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany oczekiwanego zakresu ubezpieczenia. Tak 
określony termin na przystąpienie do likwidacji ewentualnej szkody spowodowany jest 
charakterystyką działalności Zamawiającego a dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie 
wykazało, iż niezwłoczne przystąpienie do likwidacji szkody przez zakład ubezpieczeń.  
udzielających ochrony ubezpieczeniowej umożliwia płynne realizowanie spektakli bez 
wpływu szkody na publiczność. Zgodnie z SIWZ „Likwidacja szkód: Z uwagi na specyfikę 
działalności Zamawiającego, Zamawiający oczekuje, iż w przypadku szkód majątkowych 
Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 godzin od zgłoszenia przystąpi do 
likwidacji szkody. W odniesieniu do pozostałych szkód okres ten wynosi 24 godziny.” 
 
 
Pytanie 27 
Prosimy o potwierdzenie że środki pirotechniczne są używane przez profesjonalnego 
podwykonawcę lub opisać doświadczenie zawodowe własnych pracowników. 
 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Środki pirotechniczne są używane przez profesjonalnego podwykonawcę. 
 
 
Pytanie 28 
Prosimy dla ryzyka OC Najemcy za szkody powstałe w związku z wykonywaniem wszelkich 
prac remontowych i budowlanych w wynajmowanych obiektach również przy pomocy 
młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów przyjęcie limitu 500.000 PLN dla 
jednego i wszystkich zdarzeń w rocznym okresie Ubezpieczenia. 
 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez 
Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 29 
Prosimy o przyjęcie klauzuli dot. Pyt. 5  
Klauzula wibracji, drgań, osiadania gruntu, zapadnięcia się terenu lub osunięcia się ziemi  
1. Odmiennie od postanowień OWU ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności lub 
posiadania mienia na podstawie niniejszej klauzuli WYKONAWCA udziela ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody 
rzeczowe lub osobowe spowodowane przez wibrację, drgania, osiadanie gruntu, zapadnięcie 
się terenu lub osunięcie się ziemi, powodujące:  
1) częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego,  
2) oderwanie się części obiektu budowlanego,  
3) pęknięcie elementów obiektu budowlanego, z wyjątkiem pęknięć powierzchniowych, nie 
zagrażających stabilności obiektu budowlanego.  
2. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w ww. OWU, WYKONAWCA nie 
odpowiada również za szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ochrony 
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ubezpieczeniowej, za który uważa się okres nieprzerwanej kontynuacji umowy ubezpieczenia 
zawierającej niniejszą klauzulę.  
3. Umowa ubezpieczenia w zakresie postanowień niniejszej klauzuli obejmuje szkody 
ujawnione w okresie ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu, przy 
czym wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny uznaje się za jeden wypadek i 
przyjmuje się, że zostały ujawnione w dacie ujawnienia się pierwszej szkody. 
 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez 
Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 30 
Prosimy o wskazanie planowanych prac remontowo budowlanych jakie mają być 
prowadzone przy pomocy młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Na chwilę obecną Zamawiający nie planuje powyższych prac, jednakże konieczność ich 
przeprowadzenia może zaistnieć w trakcie okresu ubezpieczenia. 
 
 
Pytanie 31 
Prosimy o wskazanie właściwego podlimitu na szatnie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Właściwy podlimit odpowiedzialności na szatnie wynosi 200.000 zł. 
 
 
Pytanie 32 
Prosimy o usunięcie zapisu §8 umowy – kary umowne 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany treści umowy. 
 
 
Pytanie 33 
Prosimy o uściślenie, że klauzula szkód mechanicznych dotyczy maszyn i urządzeń w wieku 
do 15 lat. 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza, że klauzula szkód mechanicznych dotyczy również maszyn i 
urządzeń w wieku do 15 lat. 
 
 
Pytanie 34 
Prosimy o akceptację klauzuli terroryzmu. 
Klauzula ryzyka terroryzmu  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy 
ubezpieczenia ustala się, że:  



 

Strona 21 z 31 

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek aktów 
terroru i sabotażu.  
2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:  
1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, 
chemicznych lub biologicznych  
2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego  
3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w 
wyniku działania wirusów komputerowych  
4) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, 
gróźb oraz fałszywych alarmów  
5) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, 
niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni  
6) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub 
potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało 
pisemnie uzgodnione z WYKONAWCĄ, zanim środki te zostały podjęte 
 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez 
Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 35 
Prosimy o akceptację klauzuli strajków i zamieszek 
Klauzula strajków i zamieszek  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy 
ubezpieczenia ustala się, że:  
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek 
strajków, zamieszek i rozruchów.  
2. Przez strajki, zamieszki i rozruchy rozumie się:  
1) działanie grupy pracowników zmierzające do wymuszenia żądań ekonomicznych lub 
politycznych, w tym umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika 
mające na celu wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,  
2) działanie osoby lub grupy osób powodujące zakłócenia porządku publicznego,  
3) działanie legalnie ustanowionych władz polegające na zapobieganiu lub próbie 
zapobieżenia działaniom, o których mowa w pkt. 1) i 2) albo ograniczenia ich następstw. 
 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez 
Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 36 
Czy Ubezpieczony prowadzi działalność na terenie USA, Kanady lub Australii? Jeśli tak 
prosimy o podanie szacunkowej ilości występów planowanych w okresie ubezpieczenia, 
mających się odbyć w wymienionych krajach? 
 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający na chwilę obecną nie prowadzi działalności na terenie w/wym. krajów. 
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Pytanie 37 
Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych na terytorium 
USA, Kanady, i Australii wynoszącego 1.000.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności wykonawcy. 
 
 
Pytanie 38 
Odnośnie odpowiedzialności za szkody mającej postać czystej straty finansowej 
wynikające z konieczności odwołania imprezy prosimy o informacje czy takie zdarzenia 
miały miejsce w przeszłości – jeśli tak to prosimy o ich opisanie. Prosimy także o 
wyłączenie przedmiotowej odpowiedzialności z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. 
 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie przedmiotowej odpowiedzialności. 
 
 
Pytanie 39 
Prosimy o podanie informacji, z jakich powodów oczekiwana SG jest na tak wysokim 
poziomie. 
 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż SG zostały określone adekwatnie do ryzyka i możliwych roszczeń. 
 
 
Pytanie 40 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 13.06.2017r 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany terminu złożenia ofert. 
 
 
Pytanie 41 
Prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
oraz kosztów leczenia następstw wypadków: 
Zakres ubezpieczenia – praca, z włączeniem odpowiedzialności za okres w drodze do i z 
pracy czy sama praca (jak jest to zapisane w formularzu ofertowym tabela nr 6). 
 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zakres odpowiedzialności Wykonawcy nazwany został jako praca z uwzględnieniem drogi do 
i z pracy. 
 
 
Pytanie 42 
Prosimy o zmianę konstrukcji formularza ofertowego  
a. Tabela nr 5: Z: stawka roczna w % na: składka roczna za osobę w zł 
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b. tabela nr 6 Z: stawka za jeden osobodzień w % na: składka za jeden osobodzień w zł 
 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na podanie przez wykonawcę stawki w zł zamiast w %. 
 
 
Pytanie 43 
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych 
wypadków, usług ASSISTANCE oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym 
podczas podróży zagranicznych oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
oraz kosztów leczenia następstw wypadków ryzyka terroryzmu.  
 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę oczekiwanego zakresu ubezpieczenia. 
 
 
Pytanie 44 
Prosimy o informację czy polisy ubezpieczeniowe na podróże zagraniczne będą 
wystawiane każdorazowo przed planowanym wyjazdem we wskazaniem terminu oraz 
osoby mającej być ubezpieczona? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, polisy mają być wystawiane każdorazowo przed wyjazdem z podaniem osoby objętej 
ubezpieczeniem. 
 
 
Pytanie 45 
Prosimy o informację, jaki będzie maksymalny czas jeden podróży zagranicznej i ile będzie 
max osób uczestnikami takiego wyjazdu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Max 10 dni i 20 osób. 
 
 
Pytanie 46 
Prosimy o informację na temat sumy ubezpieczenia NNW przy podróżach zagranicznych 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z tabelą – 100.000,00 zł 
 
 
Pytanie 47 
Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu na leczenie stomatologiczne w przypadku 
ostrych stanów zapalnych i bólowych -1 wizyta max 250 euro. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu kosztu pomocy stomatologicznej do 
kwoty 250 euro bez limitowania ilości wizyt w trakcie jednego wyjazdu. 
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Pytanie 48 
Prosimy o informację, jakie czynności będą wykonywane podczas podróży zagranicznych 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Podczas podróży zagranicznych mogą być wykonywane czynności służbowe wynikające ze 
stosunku pracy. Dla przykładu czynnościami tymi mogą być udział w konferencjach, sesjach 
i/lub planach zdjęciowych etc. 
 
 
Pytanie 49 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że 
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza że do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają OWU Wykonawcy, 
z zastrzeżeniem iż przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela mają zastosowanie o ile nie stoją w sprzeczności z oczekiwaniami SIWZ. 
 
 
Pytanie 50 
Prosimy o podanie pojemności pojazdu 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Pojemność pojazdu podana jest w SIWZ i wynosi 1900cm3  
 
 
Pytanie 51 
W zakresie Assistance komunikacyjnego prosimy o zgodę na poniższe: 
a. w przypadku kradzieży pojazdu lub unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub awarii 
wynajem pojazdu zastępczego na łączny okres: 
a) maksymalnie 10 dni roboczych w przypadku kradzieży lub wypadku na terytorium RP lub 
b) maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku awarii na terytorium RP lub 
c) maksymalnie 3 dni kalendarzowych w przypadku kradzieży, wypadku lub awarii na 
terytorium Europy poza granicami RP. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu zapewnienia równoważnego pojazdu 
zastępczego na maksymalnie 10 dni. (patrz odpowiedz na pytanie nr 23) 
 
 
Pytanie 52 
Prosimy o informację jakie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe posiada pojazd. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Pojazd posiada fabrycznie zamontowany immobilizer. 
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Pytanie 53 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że 
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza że do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają OWU Wykonawcy, 
z zastrzeżeniem iż przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela mają zastosowanie o ile nie stoją w sprzeczności z oczekiwaniami SIWZ. 
 
 
Pytanie 54 
W związku z informacją, że w trakcie planowanego do wystawienia przedstawienia 
„PILOCI” będą wykorzystywane środki pirotechniczne - prosimy o informację, kto będzie 
realizował efekty przy użyciu środków pirotechnicznych – profesjonalne przedsiębiorstwo 
zewnętrzne, czy personel Zamawiającego? 
Jeżeli ww. efekty realizować będzie osoba trzecia – czy Zamawiający wymagać będzie 
posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności? Czy Zamawiający określi minimalną sumę gwarancyjną? W jakiej 
Wysokości? 
 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Realizacja efektów przy wykorzystaniu środków pirotechnicznych (tj. proszku, patrz 
odpowiedz na pytanie 12 i 13) będzie realizowana przez profesjonalnego podwykonawcę. 
Zamawiający wymaga od podwykonawcy ubezpieczenia OC z tyt. prowadzonej działalności, 
w kwocie umożliwiającej na pokrycie wszelkich szkód wynikłych z realizacji umowy. 
 
 
Pytanie 55 
Do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: 
„Zakres ubezpieczenia – wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe na skutek 
nagłego i niespodziewanego zdarzenia losowego.” 
prosimy o dopisanie sformułowania: „poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w 
OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano"  
- obecne sformułowanie w SIWZ powoduje, że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule 
All Risks, co skutkuje między innymi odpowiedzialnością Ubezpieczyciela np. za ryzyka 
wojenne. Taka formuła jest blokująca i nie będzie możliwe złożenie oferty.  
 
Taki sam zapis powinien się znaleźć: 
* w ubezpieczeniu Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 
„Zakres ubezpieczenia – wszystkie ryzyka fizycznego uszkodzenia lub utraty sprzętu 
elektronicznego w tym ogień i inne zdarzenia losowe w zakresie pełnym, kradzież z 
włamaniem, dewastację, błędy użytkownika, samozapłon, szkody elektryczne, przepięcia i 
szkody mechaniczne i inne” 
- poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w 
SIWZ wyłączeń nie przewidziano" Wnosimy o jego dodanie. 
 
* w ubezpieczeniu mienia w transporcie: 
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„Zakres ubezpieczenia od zdarzeń losowych w tym m.in. (…), inne zdarzenia jeżeli 
spowodowały uszkodzenia, utratę lub ubytek przewożonego mienia, z włączeniem strat 
powstałych w trakcie załadunku i rozładunku oraz przenoszenia mienia. 
- poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w 
SIWZ wyłączeń nie przewidziano" Wnosimy o jego dodanie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Formuła ubezpieczeń na bazie All Risk zostało dostosowana do oczekiwań Zamawiającego, 
istniejących i pojawiających się zagrożeń, jak również zostały wskazane w SIWZ oczekiwane 
przez Zamawiającego zakresy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. 
 
 
Pytanie 56 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone 
jest każdorazowo pisemnym protokołami. 
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego 
warunku wraz z określeniem przyczyny 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, potwierdzamy. 
 
 
Pytanie 57 
Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu 
technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zwierają uwagi, zastrzeżenia, 
sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające charakter zastrzeżeń 
warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, 
czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać) 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Jeżeli w protokołach pojawiają się sugestie lub zastrzeżenia są one na bieżąco wykonywane 
przez Właściciela budynku lub ustalany jest termin na ich realizację wspólnie z właścicielem 
budynku, konserwatorem zabytków oraz najemcą. 
 
 
Pytanie 58 
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach 
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami (na podstawie informacji w SIWZ 
nie można tego stwierdzić) oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. 
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego 
warunku wraz z określeniem przyczyny. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak są zgodne i posiadają aktualne przeglądy i badania. 
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Pytanie 59 
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy dodanie 
zastrzeżenia – „pod warunkiem, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w nowych miejscach 
ubezpieczeniach spełniają wymogi określone ogólnie obowiązującymi przepisami dot. 
ochrony przeciwpożarowej” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dołoży wszelkiej staranności aby nowe miejsca ubezpieczenia spełniały wymogi 
określone w ogólnie obowiązujących przepisach dot. Ochrony przeciwpożarowej. 
 
 
Pytanie 60 
Klauzula włączenia do pokrycia dodatkowych skutków szkody – prosimy o potwierdzenie, 
że koszty te pokrywane będą w granicach sumy ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku 
prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie z zastrzeżeniem iż limit 
odpowiedzialności nie będzie niższy niż 2 mln zł. 
 
 
Pytanie 61 
Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku pośredniego uderzenia pioruna oraz 
przepięcia - prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód 
powstałych we wszelkiego rodzaju odgromnikach, bezpiecznikach, stycznikach, wkładkach 
topikowych, miernikach, licznikach, urządzeniach przeciwprzepięciowych itp. urządzeń, 
których uszkodzenie wskutek przepięcia jest efektem prawidłowego zadziałania tych 
urządzeń. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych we 
wszelkiego rodzaju odgromnikach, bezpiecznikach, stycznikach, wkładkach topikowych, 
licznikach, urządzeniach przeciwprzepięciowych itp. z wyłączeniem mierników. 
 
 
Pytanie 62 
Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o akceptację klauzuli w brzmieniu: 
Klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy 
ubezpieczenia ustala się, że: 
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w czynnych i 
zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach i urządzeniach, do których stosuje się 
przepisy techniczne normujące ich eksploatację, zwanych dalej maszynami elektrycznymi 
wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego wynikającego z: 
1) uszkodzenia izolacji lub zwarcia; 
2) zmiany wartości napięcia, natężenia prądu lub częstotliwości w sieci zasilającej; 
3) zaniku napięcia jednej lub kilku faz w instalacjach trójfazowych;  
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4) niezadziałania lub wadliwego zadziałania zabezpieczeń chroniących maszyny i aparaty 
elektryczne. 
2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 
1) we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach 
wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach 
szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku 
normalnego użytkowania, 
2) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) 
stosownie do obowiązujących przepisów 
3) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych, 
4) w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba że umowa stanowi 
inaczej. 
5) za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny 
producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy, 
6) powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w 
związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględziny, przegląd), 
7) powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których 
nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o 
eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,  
8) w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez 
Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 63 
Klauzula szkód mechanicznych - prosimy o akceptację klauzuli w brzmieniu: 
Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy 
ubezpieczenia ustala się, że: 
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w 
maszynach i urządzeniach wskutek awarii i uszkodzeń to jest m.in.: 
1) powstałych w związku z działaniem człowieka, 
2) wad produkcyjnych, 
3) przyczyn eksploatacyjnych, 
4) dostania się ciała obcego do wnętrza maszyny. 
2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie wyłącznie do maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych w działalności handlowej i usługowej. 
3. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po 
pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych. 
4. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 
1) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej 
wymianie w ramach konserwacji, 
2) w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych 
3) będące następstwem naturalnego zużycia, 
4) za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat 
naprawczy, 
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5) spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy 
ubezpieczenia, o których Ubezpieczony lub Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu 
należytej staranności mógł się dowiedzieć, 
6) spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów 
konserwacyjnych i remontów, 
7) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia, 
8) pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez 
Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 64 
Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, remontowych i instalacyjnych – prosimy o 
wyłącznie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek: 
a) prac naruszających stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) 
budynku/budowli, 
b)katastrofy budowlanej,  
c) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłącznie z zakresu ochrony szkód wynikłych z w/w prac, 
zdarzeń czy wadliwego wykonania robót. 
 
 
Pytanie 65 
Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania 
przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z 
programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości 
inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Na chwilę obecną nie są znane planowane inwestycje, jednakże konieczność ich 
przeprowadzenia może zaistnieć w trakcie okresu ubezpieczenia. 
 
 
Pytanie 66 
W odniesieniu do ubezpieczenia katastrofy budowlanej prosimy o wyłączenie z zakresu 
ochrony szkód: 
a) wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty 
budowlane naruszające stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) 
budynku/budowli, 
b) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłącznie z zakresu ochrony szkód wynikłych z w/w 
zdarzeń. 
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Pytanie 67 
Klauzula pokrycia zwiększonych kosztów działalności – prosimy o wprowadzenie zapisu, iż: 
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty powstałe i/lub zwiększone bezpośrednio 
lub pośrednio wskutek: 
a) decyzji właściwych organów państwowych i samorządowych, które uniemożliwiają 
lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej Ubezpieczającego, 
b) braku wystarczających środków kapitałowych Ubezpieczającego niezbędnych do 
naprawy lub odtworzenia zniszczonego mienia w jak najszybszym terminie. 
c) ulepszeń wprowadzonych w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy 
zniszczonego mienia, 
d) nieuzasadnionej zwłoki w podjęciu przez Ubezpieczonego wszelkich możliwych 
czynności w celu przywrócenia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul zaproponowanych przez 
Wykonawcę o ile spełniają one zakres oczekiwany przez Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 68 
Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli 
nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak nie mają 
 
 
Pytanie 69 
Klauzula wykazu sprzętu elektronicznego – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że 
klauzula nie ma zastosowanie w procesie likwidacji szkód. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie zastrzeżenia dotyczącego 
ograniczenia zastosowania klauzuli w procesie likwidacji szkód. 
 
 
Pytanie 70 
Ubezpieczenie utraty zysku – prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel obejmuje 
ochroną utratę zysku oraz pokrycie kosztów stałych, wyłącznie w przypadku, gdy jego 
utrata powstała w wyniku szkody, za którą ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza iż ubezpieczyciel obejmuje ochroną utratę zysku oraz pokrycie 
kosztów stałych, wyłącznie w przypadku, gdy jego utrata powstała w wyniku szkody, za którą 
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. 
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Pytanie 71 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej – określone w SIWZ limity 
odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie 
ubezpieczenia 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza iż jeżeli nie wskazano inaczej – określone w SIWZ limity 
odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie 
ubezpieczenia. 
 
 
Pytanie 72 
Prosimy o określenie (informacyjnie) maksymalnej wartości mienia znajdującego się w 
lokalizacji ul. Michałow 105, 05-079 Okuniew. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje iż wartość mienia znajdującego się w lokalizacji Michałów nie 
przekracza kwoty 2milionów zł. 
 
 
Pytanie 73 
W związku z informacją, że magazyn Teatr Roma zajmuje wydzieloną część murowanego 
budynku produkcyjno - magazynowego zakładu stolarskiego PPHU WISAD Mieczysław 
Jerzak – prosimy o dokładny opis sposobu wydzielenia mienia Teatru Roma z podaniem 
wartości ognioodporności wydzieleń. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje iż ognioodporność wydzieleń wynosi nie więcej niż 30 minut. 
 
 
Pytanie 74 
Prosimy o opis sposobu składowania mienia w lokalizacji ul. Michałow 105, 05-079 
Okuniew. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Mienie składowane w lokalizacji Michałów znajduje się na regałach oraz bezpośrednio na 
podłodze (ze względu na elementy scenografii nie mieszczące się na regałach). 
 
 
Pytanie 75 
Prosimy o informację, jaki rodzaj działalności/jakie procesy technologiczne prowadzone są 
w pozostałej części budynku w lokalizacji ul. Michałow 105, 05-079 Okuniew (tj. w części 
obiektu nie zajmowanej przez Teatr Roma). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W części nie zajmowanej przez zamawiającego znajduje się Firma WISAD która od 
dwudziestu czterech lat zajmuje się obróbką drewna litego, głównie produkcją mebli dla 
dzieci. 90% wyrobów eksportowane jest do sieci handlowych europy zachodniej takich jak 
IKEA czy HABITAT. Na terenie zakładu znajduje się stolarnia i lakiernia. 


