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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy :

postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku.

A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
Pytanie nr 1
Prosimy o dokładne wskazanie przedmiotu robót, jak i samego harmonogramu robót w II etapie.
Odpowiedź nr 1
Przedmiotem robót jest budowa Stadionu Piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz
z zapleczem treningowym. Harmonogram robót II etapu w załączeniu, w pliku PDF.
Pytanie nr 2
Prosimy o informację co dokładnie zostało wykonane w I etapie ?
Odpowiedź nr 2
Harmonogram robót I etapu w załączeniu, w pliku PDF.
Pytanie nr 3
Prosimy o informację czy zakończone zostały prace związane z zadaszeniem stadionu i czy Zamawiający posiada stosowne protokoły ich odbioru potwierdzające brak zastrzeżeń co do ich
sprawności?
Odpowiedź nr 3
Prace zostały zakończone jednak odbiory trwają. Zamawiający posiada oświadczenie kierownika
budowy o zakończeniu całości robót na I Etapie.
Pytanie nr 4
Czy opisana w treści SIWZ instalacja SAP obejmuje całość powierzchni stadionu w tym poziomów
podziemnych w których zlokalizowane są magazyny i garaże ?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, iż instalacja SAP obejmuje całość powierzchni stadionu – jest zainstalowana na każdym z poziomów.
Pytanie nr 5
Czy opisana w treści SIWZ instalacja SAP posiada stosowny protokół odbioru potwierdzający brak
zastrzeżeń co do ich sprawności i czy instalacja ta jest już w pełni aktywna ?
Odpowiedź nr 5
Prace zostały zakończone jednak odbiory trwają. Zamawiający posiada oświadczenie kierownika
budowy o zakończeniu całości robót na I Etapie.
Pytanie nr 6
Czy wszystkie instalacje, a w szczególności odgromowa, elektryczna, wodociągową, wody pożarowej posiadają stosowne protokoły odbiory potwierdzające brak zastrzeżeń co do ich sprawności ?
Odpowiedź nr 6
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Prace zostały zakończone jednak odbiory trwają. Zamawiający posiada oświadczenie kierownika
budowy o zakończeniu całości robót na I Etapie.
Pytanie nr 7
Wnioskujemy o wprowadzenie zapisów/potwierdzenie, iż Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
Pytanie nr 7a
 powstałe w związku z prowadzeniem lub w następstwie robót budowlanych, w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej klauzuli:
Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU ustala się, że:
1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel rozszerza wybrany przez Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych:
1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w
umowie ubezpieczenia
2) w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu
odpowiedzialności określonego dla niniejszej klauzuli w dokumencie ubezpieczenia,
który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót oraz koszt ich
wykonania w okresie ubezpieczenia,
pod warunkiem, że :
a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji
dachu,
c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do
użytkowania / eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,
d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi
wymogami.
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.
3. W przypadku, gdy łączna wartość robót w okresie ubezpieczenia przekracza limit odpowiedzialności o którym mowa w ust.1 pkt 2) klauzuli, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić ten
fakt do Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem takich robót, a Ubezpieczyciel może odpowiednio
podwyższyć składkę.
Odpowiedź nr 7a
Zamawiający rozszerza katalog akceptowalnych wyłączeń w zakresie ubezpieczenie (pkt.2.1), dodając pkt. 2.1.20 w poniższym brzmieniu:
2.1.20 prowadzenia robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z zastrzeżeniem
postanowień klauzul:
7.4 Klauzula ubezpieczenie mienia podczas rozbudowy i przebudowy,
7.16 Katastrofy budowlanej,
7.23 Klauzuli ubezpieczenia prac budowlanych.
Ponadto w odniesieniu do treści klauzul Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie
przez Wykonawcę innej definicji i nazwy, o ile zmiany w swoim znaczeniu nie ograniczą zakresu
odpowiedzialności w stosunku do zapisów zawartych w definicji i nazwie klauzuli zawartej w SIWZ.
Pytanie nr 7b
 powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ
na powstanie szkody lub jej rozmiar
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Odpowiedź nr 7b
Zamawiający rozszerza katalog akceptowalnych wyłączeń w zakresie ubezpieczenia (pkt.2.1), dodając pkt. 2.1.21 w poniższym brzmieniu:
2.1.21 nie przestrzegania przez Ubezpieczonego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.
Pytanie nr 7c
 wszelkiego rodzaju szkody pośrednie związane z opóźnieniami, utratą rynku, utratą zysku,
zwiększonymi kosztami działalności, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej klauzuli
Klauzula Dodatkowych kosztów działalności
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione ekonomicznie, dodatkowe koszty działalności, poniesione
przez Ubezpieczającego, związane z zastosowaniem rozwiązań mających na celu uniknięcie
lub zmniejszenie zakłóceń w prowadzonej działalności, powstałych lub mogących powstać w
wyniku szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w
ramach zawartej umowy ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje :
1) kosztów, które nie są związane z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością
gospodarczą np. związane z inwestycjami, spekulacji giełdowych, handlu nieruchomościami,
2) kosztów poniesionych w związku z ustaleniem szkody, kosztów poniesionych na zakup nowego mienia, kosztów związanych z ograniczeniem zatrudnienia,
3) kosztów, które pozostają w bezpośrednim związku z usunięciem szkody w mieniu,
4) kosztów związanych z decyzją właściwych organów państwowych i samorządowych,
które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej
Ubezpieczającego,
5) kosztów, które wynikają z braku środków kapitałowych Ubezpieczającego niezbędnych
do odtworzenia zniszczonego mienia.
3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za dodatkowe koszty działalności, jeśli szkoda w mieniu powstała poza miejscem ubezpieczenia lub w czasie innym niż okres ubezpieczenia mienia oraz
w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu.
4. Brak wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia, ze względu na wysokość zastosowanej franszyzy, nie ma wpływu na odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli.
5. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za poniesione przez ubezpieczającego dodatkowe uzasadnione koszty działalności udokumentowane rachunkami powstałe w okresie niezbędnym do
przywrócenia stanu technicznego sprzed szkody, nie dłuższym niż 3 miesiące od daty powstania szkody.
6. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia
w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górna granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela
na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
7. Do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli ma zastosowanie franszyza redukcyjna określona w dokumencie ubezpieczenia. Franszyza ustalana jest w dniach, które zostają przeliczone na kwotę w złotych polskich poprzez przemnożenie średnich dziennych kosztów poniesionych w ramach niniejszej klauzuli przez liczbę dni.
Odpowiedź nr 7c
Zamawiający rozszerza katalog akceptowalnych wyłączeń w zakresie ubezpieczenie (pkt.2.1), dodając
pkt. 2.1.22 w poniższym brzmieniu:
2.1.22 szkód pośrednich
Ponadto w odniesieniu do treści klauzul Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie
przez Wykonawcę innej definicji i nazwy, o ile zmiany w swoim znaczeniu nie ograniczą zakresu odpowiedzialności w stosunku do zapisów zawartych w definicji i nazwie klauzuli zawartej w SIWZ.
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Pytanie nr 7d
 w środkach obrotowych na skutek awarii urządzeń chłodniczych, z zastrzeżeniem postanowień
niniejszej klauzuli
Klauzula Rozmrożenia
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Za opłatą dodatkowej składki w odniesieniu do ubezpieczonych środków obrotowych, które
zgodnie w wymogami producenta lub dostawcy winny być przechowywane w urządzeniach
chłodniczych w temperaturze poniżej minus 18stopni Celsjusza, rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek rozmrożenia będące następstwem
1) awarii urządzenia chłodniczego , w którym są przechowywane,
2) przerwy w dostawie przez zakład energetyczny prądu trwającej nieprzerwanie
dłużej niż 6 godzin,
3) awarii urządzenia elektrycznego będącego w posiadaniu Ubezpieczającego.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek:
1) niewłaściwego przechowywania środków obrotowych,
2) uszkodzenia mechanicznego opakowań,
3) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
4) przerw w dostawie energii elektrycznej ze względu na nie wywiązywanie się z
płatności wobec dostawców energii elektrycznej.
3. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia
w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciel na
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź nr 7d
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego wyłączenia.
Pytanie nr 7e
 polegające na pękaniu ścian lub zawaleniu się budynków i budowli, chyba, że szkoda powstała
na skutek zdarzenia, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej klauzuli
Klauzula Ubezpieczenia katastrofy budowlanej
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU,
ustala się, że:
1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel pokrywa szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione
podmioty określone w art.75 ust.1 Prawa budowlanego.
2. Nie jest katastrofa budowlaną:
1)
uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
2)
uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
3)
awaria instalacji.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
1)
których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej , wynosi więcej niż:
a)
50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
b)
90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej
2)
nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
3)
użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
4)
nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
5)
w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w
elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji
projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
6)
wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
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7)
8)

9)

wyłączonych z eksploatacji,
położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda
powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze
złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu
znajdującym się w tych obiektach.

2. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia
w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela
na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź nr 7e
Zamawiający zawarł powyższe wyłączenie w grupie akceptowalnych wyłączeń (pkt. 2.1) w pozycji
2.1.13 i podtrzymuje zapisy SIWZ w tej kwestii.
Ponadto w odniesieniu do treści klauzul Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie
przez Wykonawcę innej definicji i nazwy, o ile zmiany w swoim znaczeniu nie ograniczą zakresu odpowiedzialności w stosunku do zapisów zawartych w definicji i nazwie klauzuli zawartej w SIWZ.
Pytanie nr 7f
 wywołane błędami konstrukcyjnymi, nieprawidłowym montażem, użyciem wadliwych materiałów, chyba, że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia,
Odpowiedź nr 7f
Zamawiający zawarł powyższe wyłączenie w grupie akceptowalnych wyłączeń (pkt. 2.1) w pozycji
2.1.18 i podtrzymuje zapisy SIWZ w tej kwestii.
Pytanie nr 7g
 polegające na nie działaniu , nieprawidłowym działaniu lub nieprawidłowym zastosowaniu
oprogramowania lub nośników informacji, a także niedostępności, utracie lub zniekształceniu
informacji przechowywanej bądź przetwarzanej przez sprzęt, oprogramowanie lub nośnik informacji, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia,
Odpowiedź nr 7g
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego wyłączenia.
Pytanie nr 7h
 w mieniu, którego uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło bezpośrednio w wyniku jego produkcji, przetwarzania, wykonywania na nim usługi,
Odpowiedź nr 7h
Zamawiający rozszerza katalog akceptowalnych wyłączeń w zakresie ubezpieczenia (pkt.2.1), dodając
pkt. 2.1.23 w poniższym brzmieniu:
2.1.23 wybuchu wywołanego w celach produkcyjnych
Pytanie nr 8
1. Wnioskujemy o zmianę zapisów załącznik nr 7 do SIWZ tj. wzór umowy w treści § 5 umowy
zgodnie z poniższym
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może na:
W porozumieniu i za zgodą Wykonawcy na wniosek Zamawiającego przewiduje się możliwość zmiany
następujących warunków umowy ubezpieczenia:
1) zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji;
2) zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia;
3) zmianie wysokości sumy ubezpieczenia (nabywania i zbywania mienia ) / sum gwarancyjnych
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4) likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji i związanych z tym zmianami sum ubezpieczenia,
5) zmianie zakresu wykonywanej i ubezpieczanej działalności, w szczególności rodzaju i miejsca prowadzenia działalności,
6) rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego które nie zostało przewidziane w
SIWZ,
7) zmianach zakresu ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie
przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ
8) zmianach zakresu ubezpieczenia wynikających ze zmian przepisów prawnych
9) wydłużeniu/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów ubezpieczenia,
10) zmian organizacyjnych Zamawiającego, w tym z uwzględnieniem zmian z zakresu działalności i
przekształceń.
Odpowiedź nr 8
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tej kwestii oraz wyjaśnia, iż jakakolwiek zmiana umowy
musi zostać wyrażona wolą obu stron (również wykonawcy).
Pytanie nr 9
Prosimy o informację co stanowi mienie osób trzecich ? Jaką wartość stanowi to mienie ?
Odpowiedź nr 9
Zamawiający informuje, iż wśród mienia osób trzecich można wyróżnić elektroniczny system kontroli
obchodów wraz z instalacjami punktów ochrony
Pytanie nr 10
Wnioskujemy o wprowadzenie niniejszej klauzuli przepięciowej z limitem odpowiedzialności 100 tys. zł.
Klauzula Przepięciowa
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia,
w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub nagłych zmian parametrów prądu elektrycznego lub wzbudzania się
niszczących sił elektromagnetycznych pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia
mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego
(zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.
Odpowiedź nr 10
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej klauzuli przepięcia. W opinii Zamawiającego zdarzenia przytoczone powyżej spełniają przesłanki zakresu ubezpieczenia opartego o formułę
od wszystkich ryzyk (pkt.2).
Pytanie nr 11
Wnioskujemy o wykreślenie kradzieży zwykłej z zakresu obligatoryjnego lub obniżenie limitu na kradzież zwykłą do 5 tys. zł.
Odpowiedź nr 11
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu obligatoryjnego dla kradzieży zwykłej.
Pytanie nr 12
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na koszty naprawy zabezpieczeń w wysokości 10 tys. zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź nr 12
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tej kwestii. Limity dotyczące kosztów naprawy zabezpieczeń
zostały określone w pkt. 2.2.5.
Pytanie nr 13
Prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia na środki obrotowe w systemie sum zmiennych lub stałych.
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Odpowiedź nr 13
Zamawiający podtrzymuje system ubezpieczenia środków obrotowych na pierwsze ryzyko.
Pytanie nr 14
Prosimy o jednoznaczne wskazanie miejsc ubezpieczenia. Jeśli zakresem ubezpieczenia mają być objęte inne niżeli stadion budynki, obiekty to prosimy o ich określenie ze wskazaniem takich informacji jak:
- przedmiot ubezpieczenia
- suma ubezpieczenia
- rodzaj prowadzonej w danej lokalizacji działalności
- konstrukcja z jednoznacznym wskazaniem klasy palności (tutaj należy przytoczyć nasze definicje)
- zabezpieczenia p.poż i przeciw kradzieżowe (w tym stały, fizyczny dozór z regularnymi obchodami
obiektu )
I tym samym wykreślenie z treści SIWZ pkt 5 Załącznika nr 2a do SIWZ
Odpowiedź nr 14
Zamawiający modyfikuje treść pkt. 5 Miejsce ubezpieczenia.
BYŁO
5.1 Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się ubezpieczone
mienie Zamawiającego w tym lokalizacje określone w załącznikach do SIWZ.
JEST
5.1 siedziba: ul. Lipowa 32 lok. 304, 15-428 Białystok,
5.2 stadion miejski: ul. Słoneczna 1, 15-959 Białystok,
5.3 ul. Elewatorska 6A, 15-620 Białystok
5.4 inne miejsca ubezpieczenia objęte ochrona ubezpieczeniową na podstawie klauzul obligatoryjnych
– pkt. 7.
Pytanie nr 15
Wnioskujemy o obniżenie limitu na dewastacje do limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź nr 15
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu dotyczącego dewastacji.
Pytanie nr 16
Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych na skutek dewastacji zieleni.
Odpowiedź nr 16
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych na skutek
dewastacji zieleni.
Pytanie nr 17
Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego Klauzuli 23 Ubezpieczenia prac budowlanych
Odpowiedź nr 17
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu obligatoryjnego klauzuli - 7.23 Klauzula
ubezpieczenia prac budowlanych.
Pytanie nr 18
Wnioskujemy o zaakceptowanie klauzuli katastrofy budowlanej w poniższej treści
Katastrofa budowlana
Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne, zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów
urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów wskutek zdarzeń objętych ochroną
ubezpieczeniową. w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości, o którym zostały powiadomione
podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa Budowlanego
Nie jest katastrofą budowlaną:
- uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do wymiany lub naprawy,
- uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
- awaria instalacji.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
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- nie posiadających protokołów odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowalenego,
- uzytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- nie posiadających aktualnej Książki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach
konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i
wymaganych zezwoleń,
- wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających
poprawność posadowienia konstrukcji,
Limit na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia wynosi:
2 500 000,00 zł – obligatoryjnie;
5 000 000,00 zł – fakultatywnie
Odpowiedź nr 18
Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 7a oraz 7e.
Pytanie nr 19
Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego Klauzuli nakazów administracyjnych
Odpowiedź nr 19
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu obligatoryjnego klauzuli - 7.19 Klauzula nakazów administracyjnych.
Pytanie nr 20
Wnioskujemy o wprowadzenie do Klauzuli terroryzmu poniższych wyłączeń:
Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek:
 skażenia biologicznego lub chemicznego
 działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
 innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego,
rasowego
Odpowiedź nr 20
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę innej definicji i nazwy
klauzuli, o ile zmiany w swoim znaczeniu nie ograniczą zakresu odpowiedzialności w stosunku do zapisów zawartych w definicji i nazwie klauzuli zawartej w SIWZ.
Pytanie nr 21
Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu o wyłączeniu szkód na skutek dewastacji, wandalizmu, stłuczenia i pęknięcia elementów szklanych powstałych podczas trwania imprez masowych
Odpowiedź nr 21
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego ograniczenia.
B. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
Pytanie nr 22
Wnioskujemy o ustalenie limitu na koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – proponujemy 10%
wartości szkody max. 200.000,- PLN na wszystkie zdarzenia
Odpowiedź nr 22
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dotyczącego kosztów uprzątnięcia pozostałości
po szkodzie. Podtrzymuje w ten sposób zapisu pkt. 2.2.1.
Pytanie nr 23
1. Wnioskujemy o włączenie klauzuli Cyber Risks w treści :

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT
W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez
które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia
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danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian
spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w
szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie
lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata
zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu
funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody
związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z
zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.
Odpowiedź nr 23
Zamawiajacy nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej kaluzuli.
Pytanie nr 24
Prosimy podanie miejsc ubezpieczenia dot. sprzętu stacjonarnego elektronicznego w których teraz
znajduje się ubezpieczane mienie
Odpowiedź nr 24
Zamawiający modyfikuje treść pkt. 4.1.1
BYŁO
4.1.1 Sprzęt stacjonarny, systemy monitoringu –
miejsca prowadzenia działalności (teren RP).
JEST
4.1.1 Sprzęt stacjonarny, system monitoringu –
siedziba: ul. Lipowa 32 lok. 304, 15-428 Białystok, stadion miejski: ul. Słoneczna 1, 15-959 Białystok oraz inne miejsca ubezpieczenia objęte ochrona ubezpieczeniową na podstawie klauzul
obligatoryjnych – pkt. 5.
Pytanie nr 25
Prosimy o określenie zakresu terytorialnego dla sprzętu przenośnego poza RP
Odpowiedź nr 25
Zamawiający modyfikuje treść pkt. 4.1.2
BYŁO
4.1.2 Sprzęt przenośny – w miejscu prowadzenia działalności
(również poza granicami RP).
JEST
4.1.2 Sprzęt przenośny – teren RP
Pytanie nr 26
Prosimy o podanie wartości sprzętu elektronicznego w tym elektroakustycznego wykorzystywanego
w organizacji imprez na terenie RP
Odpowiedź nr 26
Zamawiający informuje, iż sprzęt elektroniczny ma stałe miejsce użytkowania, a wartość przenośnego
sprzętu elektroakustycznego wykorzystywanego w organizacji imprez na terenie RP wynosi 4 060,00
zł.
Pytanie nr 27
Wnioskujemy o dopisanie w klauzuli automatycznego pokrycia nowych miejsc zapisu:

”pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych
i kradzieżowych określonych w stosownych warunkach. Limit na lokalizację 100.000,- PLN”
Odpowiedź nr 27
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Zamawiający nie wyraża zgody na wpowadzenie powyższego zapisu.
Pytanie nr 28
Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli automatycznego pokrycia rozliczenia składki:
30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia z zastosowaniem ½ stawki rocznej
Odpowiedź nr 28
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do klauzuli automatycznego pokrycia dodatkowych
zapisów.
Pytanie nr 29
Wnioskujemy o przeniesienie do katalogu warunków fakultatywnych n/w klauzul:
 5.15.klauzula wypłaty zaliczek
 5.18 klauzula przepięć
 5.21 klauzula automatycznego odtworzenia
Odpowiedź nr 29
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie powyższych klauzul do katalogu fakultatywnych.
C. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Pytanie nr 30
Czy ochrona oc ma obejmować działalność związaną z budową stadionu? Czy zamawiający jest współubezpieczony w ramach polis OC wykonawcy budowy?
Odpowiedź nr 30
Zamawiający jako jeden z podmiotów i uczestników procesu budowlanego (inwestor) oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC. Ponadto informuje, iż jest współubezpieczony w umowie budowy/
montaży od wszystkich ryzyk z uwzględnieniem sekcji II.
Pytanie nr 31
Jakie czynności, usługi są wykonywane w ramach wnioskowanego rozszerzenia ochrony OC za szkody
wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Odpowiedź nr 31
Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy usługi przetwarzania danych nie są wykonywane.
Pytanie nr 32
Jaka jest planowana w najbliższym roku liczba imprez ( sportowych, kulturalnych lub innych ) mających odbyć się na stadionie?
Odpowiedź nr 32
Zamawiający informuje, iż planuje ok. 30 imprez.
Pytanie nr 33
Wnioskujemy o zastosowanie standardowo funkcjonujących na rynku wyłączeń w zakresie czystych
szkód majątkowych z jednoczesnym zdefiniowaniem /określeniem triggera dla tego rodzaju szkód,
mianowicie:
1.

Ochrona nie obejmuje jednakże odpowiedzialności cywilnej za szkody:
1) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) jak też wykonane przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) prace lub usługi,
2) spowodowane w wyniku fizycznej utraty rzeczy, w tym pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych,
3) spowodowane niedotrzymaniem terminów lub przekroczeniem kosztorysów ,
4) spowodowane przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy),
5) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową
lub montażem, kontroli i opiniowania,
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6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
2.

powstałych w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych kapitałowo
przedsiębiorstw, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami,
spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu
wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia,
spowodowane naruszeniem prawa własności intelektualnej w tym praw autorskich,
naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
związane z reklamą,
związane ze stosunkiem pracy,
spowodowane utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika danych ,
powstałe w związku z udzielaniem licencji,
powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży,
spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.

Wypadkiem ubezpieczeniowym, w odniesieniu do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli, jest zdarzenie bezpośrednio powodujące powstanie czystej szkody majątkowej.

Odpowiedź nr 33
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych wyłączeń w zakresie czystych strat finansowych, podtrzymuje zatem katalog wyłączeń w tym zakresie zawartych w pkt. 4.2.3.
Ponadto informuje, iż oczekiwany trigger w zakresie czystych strat finansowych został określony w pkt. 4.1.
Pytanie nr 34
Czy wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie lub będą
posiadać w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia ?
Odpowiedź nr 34
Zamawiający informuje, iż aktualnie obiekt stadionu nie posiada pozwolenia na użytkowanie.
Okres ubezpieczenia rozpocznie się nie wcześniej niż data uzyskania pozwolenia.
Pytanie nr 35
Proszę o sprecyzowanie okresu ubezpieczenia mienia w dotychczasowym posiadaniu Spó łki:
Załącznik 2a jest 01.01.2014 do 14.08.2014
Załącznik 2d jest 01.01.2014 do 31.07.2014
Załącznik 1 jest 15.08.2013 do 14.08.2014
Odpowiedź nr 35
Termin realizacji zamówienia został określony na 12 miesięcy z przewidywanym okresem ubezpieczenia od 15.08.2013 roku do 14.08.2014 roku. Mienie w dotychczasowym posiadaniu spółki (p oza kończącą się inwestycją budowy stadionu miejskiego) jest aktualnie ubezpieczone do
31.12.2013 roku, stąd okres ubezpieczenia w przypadku mienia określonego w załącznikach 2d
oraz 2e został ustalony od 01.01.2014 roku do 14.08.2013 roku (przewidywanego końca trwania
umowy zawartej na podstawie niniejszego postępowania).
Pytanie nr 36
Proszę o korektę wartości Załącznika 2a p. 3.3
Jest 12.205.007,47
Winno być 12.215.007,47 razem 157.172.509,13
Co zmienia kwotę łączną w formularzu ofertowym Załącznik nr 1
Odpowiedź nr 36
Zamawiający modyfikuje pkt. 3.3 korygując wartość łączną wartość mienia będącego w dotychczasowych posiadaniu spółki oraz dodając sposób ustalenia sumy ubezpieczenia dla poszczególnych składników mienia. Ze względu na zmianę wartości korekcie ulega również Załącznik nr 1 –
Formularz ofertowy
BYŁO
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Stadion miejski – Etap I
Przewidywany okres ubezpieczenia 15.08.2013 r. – 14.08.2014 r.

Przedmiot ubezpieczenia
Stadion
- wartość całkowita budowli, w tym:

PLN
SS

143 522 301,66

SS

4 183 400,00
22 769 100,00

Dach
- zadaszenie stadionu bez konstrukcji stalowej,
- zadaszenie stadionu z konstrukcją stalową
Krzesełka, wykończenie trybun –
siedziska, balustrady, środki zabezpieczające
Pozostałe budowle –
place, drogi, chodniki, ogrodzenia, itp.
Maszyny, urządzenia, w tym windy

SS
SS

2 088 833,93
9 757 929,42

SS

535 200,00

Wyposażenie

PR

900 000,00

RAZEM

144 957 501,66

Mienie w dotychczasowym posiadaniu Spółki
(poza inwestycją I Etapu budowy stadionu miejskiego)
Przewidywany okres ubezpieczenia 01.01.2014 r. – 14.08.2014 r.

Przedmiot ubezpieczenia

PLN

Budynki i budowle

SS

10 482 979,89

Maszyny, urządzenia, wyposażenie

SS

1 512 027,58

Niskocenne składniki mienia

PR

200 000,00

Środki obrotowe

PR

10 000,00

Mienie prywatne pracowników

PR

10 000,00

RAZEM

12 205 007,47

ŁĄCZNIE

157 162 509,13

JEST
Stadion miejski – Etap I
Przewidywany okres ubezpieczenia 15.08.2013 r. – 14.08.2014 r.

Przedmiot ubezpieczenia
Stadion
- wartość całkowita budowli, w tym:
Dach
- zadaszenie stadionu bez konstrukcji stalowej,
- zadaszenie stadionu z konstrukcją stalową
Krzesełka, wykończenie trybun –
siedziska, balustrady, środki zabezpieczające
Pozostałe budowle –
place, drogi, chodniki, ogrodzenia, itp.

PLN
SS

O

143 522 301,66

SS

O

4 183 400,00
22 769 100,00

O
SS
SS

O

2 088 833,93
9 757 929,42
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Maszyny, urządzenia, w tym windy

SS

O

535 200,00

Wyposażenie

PR

O

900 000,00

RAZEM

144 957 501,66

Mienie w dotychczasowym posiadaniu Spółki
(poza inwestycją I Etapu budowy stadionu miejskiego)
Przewidywany okres ubezpieczenia 01.01.2014 r. – 14.08.2014 r.

Przedmiot ubezpieczenia

PLN

Budynki i budowle

SS

KB

10 482 979,89

Maszyny, urządzenia, wyposażenie

SS

KB

1 512 027,58

Niskocenne składniki mienia

PR

O

Środki obrotowe

PR

CN

10 000,00

Mienie prywatne pracowników

PR

R

10 000,00

RAZEM
ŁĄCZNIE

200 000,00

12 215 007,47
157 172 509,13

Gdzie:
SS – sumy stałe,
PR – pierwsze ryzyko,
O – wartość odtworzeniowa,
KB – wartość księgowa brutto
CN – cena nabycia
R – wartość rzeczywista
Pytanie nr 37
Proszę o podanie pełnej wartości środków obrotowych. Proponujemy także na zmianę sy stemu na
sumy stałe.
Odpowiedź nr 37
Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 13.
Pytanie nr 38
Jakie roboty budowlano-montażowe będą prowadzone w ramach klauzuli 7.4 (załącznik 2a) a
jakie w ramach klauzuli 7.23
Odpowiedź nr 38
Zamawiający wyjaśnia, iż w ramach klauzuli 7.4 (Klauzula ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy) mogą być wykonywane prace nie wiążące się z naruszeniem konstrukcji n ośnej obiektu lub konstrukcji dachu – doprecyzowując prace konserwacyjno- adaptacyjne na które
nie są wymagane prawem pozwolenia na budowę. Natomiast w ramach klauzuli ubezpieczenia
prac budowlanych (pkt. 7.23) Zamawiający oczekuje ochrony w zakresie szkód, które mogłyby
być efektem prowadzonych prac budowlanych (w związku z realizacją II etapu budowy) na tych
częściach konstrukcji stadionu, które będą stanowiły technologiczne połączenie dotychczasowej
konstrukcji (będącej przedmiotem niniejszego postępowania w zakresie ubezpieczenia) oraz n owobudowanej (objętej polisą ubezpieczenia budowy- montaży Wykonawcy).
Pytanie nr 39
Proponujemy wprowadzenie limitu dla klauzuli 7.2 (załącznik 2a) nowych miejsc w wysokości
2.000.000 zł
Odpowiedź nr 39
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla klauzuli 7.2.
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Pytanie nr 40
Proponujemy wprowadzenie limitu dla klauzuli 7.9 (załącznik 2a) lokalizacji w wysokości
1.000.000 zł
Odpowiedź nr 40
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla klauzuli 7.9.
Pytanie nr 41
Proponujemy wprowadzenie limitu dla klauzuli 5.2 (załącznik 2a) nowych miejsc w wysokości
200.000 zł
Odpowiedź nr 41
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla klauzuli 5.2.
Pytanie nr 42
Proponujemy wprowadzenie limitu dla klauzuli 5.7 (załącznik 2a) lokalizacji w wysokości 100.000
zł.
Odpowiedź nr 42
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla klauzuli 5.7.
Pytanie nr 43
Proponujemy wprowadzenie limitu dla klauzuli 5.10 (załącznik 2a) szybkiej, samodzielnej likwid acji w wysokości 5.000 zł
Odpowiedź nr 43
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla klauzuli 5.10.
Pytanie nr 44
Proponujemy wprowadzenie limitu na koszty naprawy zabezpieczeń (p. 2.2.5 załącznik 2a) w
wysokości 20.000 zł
Odpowiedź nr 44
Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 12.
Pytanie nr 45
Proszę o wskazanie mienia wyłączonego z eksploatacji. Czy obiekty te są utrzymywane w dobrym
stanie technicznym
Odpowiedź nr 45
Zamawiający informuje, iż aktualnie nie posiada mienia wyłączonego z eksploatacji.
Pytanie nr 46
Proszę o podanie szkodowości (wypłacone i utworzone rezerwy) z podziałe m na poszczególne
ryzyka za ostatnie 3 lata
Odpowiedź nr 46
W dotychczasowej działalności (tj. od 18.02.2013 roku) Stadion Miejski Sp. z o.o. nie wystąpiły
szkody. W poprzedniej formule organizacyjnej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku,
z którego przekształcenia wywodzi się Spółka odnotował następujące przebiegi szkodowe:
2013 – brak szkód
2012 – 1 816,77 – 2 szkody, w tym:
1 394,00 – odpowiedzialność cywilna
422,77 – szyby,
2011 – brak szkód
Pytanie nr 47
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Proszę o zmniejszenie limitu na graffiti do 10.000 zł
Odpowiedź nr 47
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego limitu.
Pytanie nr 48
Proszę o sprecyzowanie zapisu 3.5 dewastacja (załącznik 2a) w ten sposób , że łączny limit wyn osi 500.000 zł a pozostałe tytuły podane są jako podlimity.
Odpowiedź nr 48
Zamawiający informuje, iż oczekuje ochrony na zdarzenia wymienione w pkt. 3.5 jako odrębne
limity.
Pytanie nr 49
„szkody w sieciach i instalacjach elektrycznych, energetycznych i elektronicznych” – proszę o potwierdzenie , że w/w sieci znajdują się w całości w obrębie zgłoszonych lokalizacji.
Odpowiedź nr 49
Zamawiający informuje, niektóre z przyłączy instalacji (energetyczna oraz częściowo wodno- kanalizacyjna) znajdują się poza obrębem lokalizacji w odległości nie większej n iż 100 m.
Pytanie nr 50
Proszę o wyjaśnienie różnicy dotyczącej prawa do naliczenia składki wynikającej z definicji klauzul
automatycznego pokrycia (np. 7.14 załącznik 2a) „bez składki dodatkowej” i zapisu 11a str . 19
załącznik 2a
Odpowiedź nr 50
Zamawiający modyfikuje treść pkt. 11a (część „Dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń” )
BYŁO

a. zwiększenia majątku – mienie, w którego posiadanie wejdzie ubezpieczający na zasadach
klauzuli automatycznego pokrycia będą stanowiły podstawę do proporcjonalnego naliczenia
składki według taryf i zasad przyjętych w przetargu
JEST

a. zwiększenia majątku – mienie, w którego posiadanie wejdzie ubezpieczający na zasadach
klauzuli automatycznego pokrycia oraz mienie ponad limit wskazany w klauzuli
automatycznego pokrycia. W przypadku zwiększenia majątku ponad limit określony w klauzuli
automatycznego pokrycia, wartości nadwyżkowe będą stanowiły podstawę do
proporcjonalnego naliczenia składki według taryf i zasad przyjętych w przetargu
Pytanie nr 51
Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za samochody na parkingu strzeżonym do
100.000 zł
Odpowiedź nr 51
Zamawiający nie oczekuje odpowiedzialności za szkody w pojazdach osób trzecich, oprócz tych
wynikających z odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Ponadto Zamawiający nie będzie prowadził parkingu strzeżonego i modyfikuje pkt. 2.5
BYŁO
2.5 odpowiedzialność za szkody w mieniu powierzonym z rozszerzeniem o szkody w
mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego
polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie (w tym w szczególności w związku z
prowadzeniem szatni oraz parkingów strzeżonych),
JEST
2.5 odpowiedzialność za szkody w mieniu powierzonym z rozszerzeniem o szkody w
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mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego
polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie (w tym w szczególności w związku z
prowadzeniem szatni),

Pytanie nr 52
Proszę o informację ile stanowisk liczy parking strzeżony, gdzie jest położony i dla kogo przezn aczony (czy to jest odrębna działalność świadczona dla ludności ?
Odpowiedź nr 52
Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 51.
Pytanie nr 53
Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód grunt owych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc ubezpieczenia, które maja być objęte ochrona
ubezpieczeniową ? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i
miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, po dniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.
Odpowiedź nr 53
Zamawiający nie posiada informacji na temat jakichkolwiek zdarzeń od 1997 w pobliżu miejsca
ubezpieczenia, które polegałyby na powodzi lub podniesieniu się wód gruntowych.
Pytanie nr 54
Czy budowa Etapu I jest już zakończona? Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada odbiory
techniczne, pożarowe, czy jest już oddane do użytkowania. Czy prowadzona jest już normalna
działalność spółki w obiekcie STADION MIEJSKI – ETAP I.
Odpowiedź nr 54
Mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest w trakcie odbiorów i na dzień dzisiejszy nie jest oddane do
użytkowania.
Taka działalność nie jest prowadzona.
Pytanie nr 55
Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było już ubezpieczone w ostatnich 12 miesiącach?
Odpowiedź nr 55
Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest zarówno mienie, które w aktualnie jest
ubezpieczone (mienie będące w dotychczasowym posiadaniu spółki), jak i mienie dotychczas nie
ubezpieczane (inwestycja budowy I etapu stadionu miejskiego w Białymstoku). Ponadto zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 35.
Pytanie nr 56
Prosimy o informację o szkodowości dla mienia w dotychczasowym posiadaniu Spółki za okres
ostatnich 3 lat z podaniem wysokości wypłaconych odszkodować, wysokości rezerw oraz podaniem przyczyn szkód.
Odpowiedź nr 56
Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 46.
Pytanie nr 57
Prosimy o uzupełnienie definicji ryzyka terroryzmu - zarówno w części ubezpieczenia mienia od
wszystkich ryzyk jak i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - zgodnie z poniższą propozycją:
Za akt terroryzmu uważa się akt polegający na użyciu siły lub przemocy pojedynczej osoby lub
grupy osób działających samodzielnie, bądź w imieniu jakiejkolwiek organizacji, bądź w porozumieniu z taką organizacją, popełniony z pobudek politycznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych, w tym z zamiarem wywarcia wpływu na rząd lub zastraszenia społeczeństwa albo jego
części.
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Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
a. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w
wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność),
b. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio
z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów
niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie
substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych,
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe w
wyniku aktu terroryzmu jest ograniczona do kwoty na jedno i wszystkie zdarzenia wymienionej w
polisie.
Odpowiedź nr 57
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę innej definicji i nazwy
klauzuli, o ile zmiany w swoim znaczeniu nie ograniczą zakresu odpowiedzialności w stosunku do zapisów zawartych w definicji i nazwie klauzuli zawartej w SIWZ.
Pytanie nr 58
Prosimy o wprowadzenie modyfikacje klauzuli katastrofy budowlanej zgodnie z poniższą propoz ycją:
Za katastrofę budowlaną uważa się zdarzenie spełniające wymogi definicji zawartej w Prawie Budowlanym.
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte szkody:
1) powstałe w budynkach i budowlach przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz w znajdującym się w nich mieniu;
2) powstałe podczas prowadzenia rozbiórki lub wyburzania budynków lub budowli, chyba że prace te
wykonywano w związku z prowadzoną akcją gaśniczą i/lub ratowniczą,
3) powstałe w budynkach i budowlach wykonanych niezgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Odpowiedź nr 58
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę innej definicji i nazwy
klauzuli, o ile zmiany w swoim znaczeniu nie ograniczą zakresu odpowiedzialności w stosunku do zapisów zawartych w definicji i nazwie klauzuli zawartej w SIWZ.
Pytanie nr 59
Czy Zamawiający samodzielnie zarządza parkingiem strzeżonym. Jeśli zatrudniona jest tam prof esjonalna ag ochrony – to czy ma polisę OC i z jakim zakresem.
Odpowiedź nr 59
Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 51.
Pytanie nr 60
Prosimy o potwierdzenie, że z oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej = w części Odp owiedzialność cywilna = wyłączone jest ryzyko utraty mienia, kradzieży z włamaniem, kradzieży
zwykłej.
Odpowiedź nr 60
Zamawiający informuje, iż oczekuje odpowiedzialności cywilnej deliktowej, kontraktowej i pozostającej
w zbiegu (deliktowo- kontraktowej) w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym, zarządzanym
i administrowanym mieniem. Oczekiwana jest zatem ochrona w zakresie czynów niedozwolonych uregulowanych w KC, za które będzie przypisana odpowiedzialność Zamawiającemu.
Pytanie nr 61
Czy na terenie obiektu jest obecna instalacja gazowa. Jeśli jest to gdzie, do jakich celów jest uż ywana?
Odpowiedź nr 61
Zamawiający informuje, iż na terenie stadionu nie funkcjonuje instalacja gaz owa.
Pytanie nr 62
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Klauzula zabezpieczeń – prośba o dopisanie, że Wykonawca uznaje zabezpieczenia za wystarcz ające – pod warunkiem, że w momencie szkody były sprawne i zgodne z obowiązującymi przep isami prawa.
Odpowiedź nr 62
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 63
na kiedy przewidywane jest zakończenie inwestycji ETAP I i ETAP II.
Odpowiedź nr 63
Zamawiający przewiduje zakończenie I Etapu inwestycji na 15 sierpnia 2013 roku (planowane
oddanie do użytkowania). Zakończenie II Etapu inwestycji zgodnie z umową to 1 lipiec 2014 roku.
Pytanie nr 64
Prosimy o podanie ilości hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych na terenie Zamawiaj ącego i
kiedy ostatnio były badane.
Odpowiedź nr 64
Zamawiający informuje, iż 25 hydrantów wewnętrznych, 4 hydranty zewnętrzne, hydranty są nowe.
Pytanie nr 65
Prosimy o podanie jak wygląda procedura usuwania śniegu z dachu nad trybunami.
Odpowiedź nr 65
Zamawiający informuje, iż procedura jest w trakcie opracowywania przez kierownika obiektu we
współpracy z projektantem.
Pytanie nr 66
Prosimy o podanie jaka jest ilość kamer monitoringu na obiekcie .
Odpowiedź nr 66
Zamawiający informuje, iż na nowym obiekcie stadionu jest zamontowanych 127 kamer.
Pytanie nr 67
Prosimy o podanie jaki czas jest przechowywania danych z monitoringu, gdzie sa przechowywane, jak zabezpieczone.
Odpowiedź nr 67
Zamawiający informuje, iż dane z monitoringu są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z
Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych – w gestii organizatora imprezy.
Pytanie nr 68
Prosimy o podanie czy jest kontrola dostępu do pomieszczeń – jakich ?
Odpowiedź nr 68
Zamawiający informuje, iż istnieje elektroniczny system kontroli dostępu do pomieszczeń.
Pytanie nr 69
Prosimy o podanie czy jest ochrona fizyczna 24 h na terenie i ile osób jest na zmianie.
Odpowiedź nr 69
Zamawiający informuje, iż jest planowana ochrona 24 – godzinna. Ochrona składa się z 4 osób na
zmianie (istnieje możliwość zwiększenia ochrony o 1 osobę).
Pytanie nr 70
Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 09 sierpnia 2013 r.
Odpowiedź nr 70
Zamawiający zamienia termin składania ofert na 09 sierpnia 2013 roku.
Pytanie nr 71
Prosimy o podanie informacji na temat szkodowości w odniesieniu do mienia będącego w dotychczasowym posiadaniu Zamawiającego za okres 3 ostatnich lat ( wypłacone szkody, rezerwy),
Odpowiedź nr 71
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Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 46.
Pytanie nr 72
Prosimy o dookreślenie wg jakiej wartości ubezpieczeniowej ( odtworzeniowej, księgowej brutto, rzeczywistej) zostały zgłoszone do ubezpieczenia poszczególne grupy majątku w ubezpieczeniu mienia
od wszystkich ryzyk,
Odpowiedź nr 72
Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 36.
Pytanie nr 73
Prosimy o dookreślenie wg jakiej wartości ubezpieczeniowej został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt
elektroniczny w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego d wszystkich ryzyk,
Odpowiedź nr 73
Zamawiający modyfikuje pkt. 3.3. w części dotyczącej ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk
BYŁO
Stadion miejski – Etap I
Przewidywany okres ubezpieczenia 15.08.2013 r. – 14.08.2014 r.

Przedmiot ubezpieczenia

PLN

System sygnalizacji pożarowej SAP

389 301,00

Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO

552 521,25

System nagłośnienia stadionu
Instalacje bezpieczeństwa obiektowego
Instalacje teleinformatyczne
Instalacje automatyki BMS
SUMA
Mienie w dotychczasowym posiadaniu Spółki

873 731,00
2 096 367,29
9 601 914,95
1 462 709,00
14 976 544,49

(poza inwestycją I Etapu budowy stadionu miejskiego)
Przewidywany okres ubezpieczenia 01.01.2014 r. – 14.08.2014 r.

Przedmiot ubezpieczenia

PLN

Sprzęt stacjonarny
Sprzęt przenośny
SUMA
Koszty odtworzenia danych, nośniki danych i
oprogramowanie

33 228,86
20 639,88
53 868,74
50 000,00

ŁĄCZNIE

15 080 413,23

JEST
Stadion miejski – Etap I
Przewidywany okres ubezpieczenia 15.08.2013 r. – 14.08.2014 r.

Przedmiot ubezpieczenia

PLN

System sygnalizacji pożarowej SAP

O

389 301,00

Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO

O

552 521,25
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System nagłośnienia stadionu
Instalacje bezpieczeństwa obiektowego
Instalacje teleinformatyczne
Instalacje automatyki BMS
SUMA
Mienie w dotychczasowym posiadaniu Spółki

O
O
O
O

873 731,00
2 096 367,29
9 601 914,95
1 462 709,00
14 976 544,49

(poza inwestycją I Etapu budowy stadionu miejskiego)
Przewidywany okres ubezpieczenia 01.01.2014 r. – 14.08.2014 r.

Przedmiot ubezpieczenia
Sprzęt stacjonarny
Sprzęt przenośny
SUMA
Koszty odtworzenia danych, nośniki danych i
oprogramowanie
ŁĄCZNIE

PLN
KB
KB

33 228,86
20 639,88
53 868,74

O

50 000,00
15 080 413,23

Gdzie:
O – wartość odtworzeniowa
KB – wartość księgowa brutto
Pytanie nr 74
Czy Zamawiający dopuszcza jeszcze inne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia zgodnie z Ogólnymi
Warunkami Ubezpieczenia Wykonawcy obok wyłączeń zawartych w załączniku nr 2a do SIWZ (w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk o sprzętu elektronicznego)
Odpowiedź nr 74
Zamawiający nie przewiduje innych wyłączeń w zakresie ubezpieczenia niż enumeratywnie wymienione w pkt. 2.1 – Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia.
Pytanie nr 75
Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego kosztów naprawy zabezpieczeń ( ubezpieczenie mienia od
wszystkich ryzyk poz 2.2.5) czy w ramach jednego limitu kradzieżowego/dewastacji ma być odpowiedzialność zarówno za szkodę jak i za koszty naprawy zabezpieczeń, czy też limit na koszty naprawy
ma być oddzielny i równy limitowi kradzieżowemu/dewastacji,
Odpowiedź nr 75
Zamawiający oczekuje, aby w ramach limitów określonych dla ryzyk kradzieży na pierwsze ryzyko była
odpowiedzialność za szkodę oraz koszty naprawy zabezpieczeń (łącznie do wysokości nie przekraczających limitów wskazanych w pkt. 3.4.2. Dodatkowy limit w wysokości 50 000,00 zł (ponad limit, o
którym mowa powyżej) został określony w pkt. I części A fakultatywnych warunków ubezpieczenia.
Pytanie nr 76
Prosimy o wyjaśnienie jakie grupy mienia w ryzykach kradzieżowych mają być objęte rabunkiem w
czasie transportu (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk poz 3.4.1 oraz 3.4.2),
Odpowiedź nr 76
Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie rabunku w transporcie. Modyfikuje
zatem pkt. 3.4.1
BYŁO
3.4.1 Na ryzyka kradzieżowe składają się: kradzież z włamaniem (KR/W), rabunek (R), rabunek w
transporcie (RT/T) oraz kradzież zwykła.
JEST

20

3.4.1 Na ryzyka kradzieżowe składają się: kradzież z włamaniem (KR/W), rabunek (R) oraz kradzież
zwykła.
Pytanie nr 77
Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na kradzież zwykłą do 10 000,00 zł dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Odpowiedź nr 77
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej.
Pytanie nr 78
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia Klauzuli ubezpieczenia prac budowlanych (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk poz 7.2.3) do klauzul fakultatywnych, w przypadku braku zgody
prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 3 000 000,00 zł,
Odpowiedź nr 78
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli ubezpieczenia prac budowlanych (pkt. 7.23)
do katalogu klauzul fakultatywnych oraz na zmniejszenie limitu do 3 000 000,00 zł.
Pytanie nr 79
Prosimy o podanie właściwej sumy ubezpieczenia na koszty odtworzenia danych, nośników danych i
oprogramowania (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego): w poz. 2.2.2 jest 250 000,00 natomiast w
tabeli poz. 3.3 jest to 50 000,00 zł,
Odpowiedź nr 79
Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla kosztów odtworzenia danych, nośników danych i
oprogramowania w limicie 50 000,00 zł. Modyfikacji ulega zatem pkt. 2.2.2
BYŁO

2.2.2

koszty odtworzenia danych, nośników danych oraz licencjonowanego oprogramowania – 250 000,00 zł w systemie na pierwsze ryzyko, z konsumpcją sumy ubezpieczenia.

JEST
2.2.2 koszty odtworzenia danych, nośników danych oraz licencjonowanego oprogramowania – 50 000,00 zł w systemie na pierwsze ryzyko, z konsumpcją sumy ubezpieczenia.
Pytanie nr 80
Prosimy o dookreślenie przedmiotu i zakresu ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, w przedmiocie działalności poz. 6.2. podano działalność zgodnie z KRS (6.2.1) oraz zgodnie z
Umową Wykonawczą z 04.04.2013 r. (6.2.2), która z nich ma być przedmiotem ubezpieczenia,
Odpowiedź nr 80
Aktualnie Spółka Stadion Miejski prowadzi budowę obiektu sportowego na podstawie umowy w ykonawczej z Miastem z dnia 04.04.2013 roku, w której zostały określone zakresy działalności zamawiającego, jednocześnie z dniem oddania do użytkowania I etapu budowy stadionu, zamawi ający będzie wykonywał swoją działalność w zakresie wynikającym z KRS. W związku z tym, ocz ekuje ochrony w zakresie przedmiotu działalności zgodnie z pkt. 6.21 oraz 6.22.
Pytanie nr 81
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie ubezpieczenia nie będzie budowa obiektu sportowego, w przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o
informacje na temat budowy obiektu sportowego, rodzaju i zakresu prac,
Odpowiedź nr 81
Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 30.
Pytanie nr 82
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Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia ryzyka czystych strat finansowych w postaci klauzuli Wykonawcy o brzmieniu:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy
publicznej,
3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa
o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,
4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały
w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,
5) związane ze stosunkiem pracy,
6) wynikające z niedotrzymania terminów,
7) przekroczenia ustalonych kosztorysów,
8) wynikające z działalności reklamowej,
9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego,
10) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace
jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się,
w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu.
Odpowiedź nr 82
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę innej definicji i nazwy
klauzuli, o ile zmiany w swoim znaczeniu nie ograniczą zakresu odpowiedzialności w stosunku do zapisów zawartych w definicji i nazwie klauzuli zawartej w SIWZ.
Pytanie nr 83
Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej poz. 2.2 słów „ oraz wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego i sportowego” z uwagi że wypożyczanie sprzętu nie jest wprowadzeniem wyrobu do obrotu ( OC za produkt),
Odpowiedź nr 83
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wykreślenie.
Pytanie nr 84
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o podwykonawców
poz. 2.3. prosimy podanie informacji czy ubezpieczenie ma być zawarte z prawem do regresu w stosunku do podwykonawcy czy też bez prawa,
Odpowiedź nr 84
Zamawiający informuje, iż zawarł w zakresie obligatoryjnym klauzulę rezygnacji z regresu w pkt. 7.2.
Zapis nie wyklucza stosowania regresu w stosunku do podwykonawców.
Pytanie nr 85
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o podwykonawców
poz. 2.3. prosimy podanie informacji jakiego rodzaju prace będą zlecane podwykonawcom,
Odpowiedź nr 85
Zamawiający informuje, iż zleci następujące czynności podwykonawcom: ochronę (firma Ekotrade),
sprzątanie, konserwację instalacji sprzętu oraz odśnieżanie.
Pytanie nr 86
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody w mieniu
powierzonym z rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym,
prosimy o podanie informacji na temat ilości miejsc na parkingach strzeżonych oraz sposobu ich zabezpieczenia,
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Odpowiedź nr 86
Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 51.
Pytanie nr 87
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody w mieniu
poddanym obróbce, naprawie lub innym podobnym czynnościom poz. 2.6 – prosimy o podanie informacji jakiego rodzaju mienia i prac to dotyczy,
Odpowiedź nr 87
Zamawiający informuje, iż dokonuje na zlecenie zabiegi pielęgnacyjne sportowych boisk naturalnych
i sztucznych.
Pytanie nr 88
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody w środowisku poz. 2.11 prosimy o informację jakiego rodzaju szkody mogą się wydarzyć w tym zakresie w
związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością,
Odpowiedź nr 88
Zamawiający oczekuje ochrony za zdarzenia nagłe polegające na zanieczyszczeniu środowiska.
Pytanie nr 89
Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rozszerzenia z poz. 2.8,
Odpowiedź nr 89
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie rozszerzenia z poz. 2.8.
Pytanie nr 90
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej poz. 2.10 - prosimy
o informację z jakiego rodzaju nieruchomości i ruchomości będzie Zmawiający korzystał w okresie
ubezpieczenia,
Odpowiedź nr 90
Zamawiający informuje, iż oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe w
mieniu, które jest przedmiotem najmy, dzierżawy lub leasingu w odniesieniu do nieruchomości (w
szczególności aktualna siedziba Ubezpieczonego (ul. Lipowa 32, lok. 304, 15 -428 Białystok) oraz
ruchomości (w szczególności urządzenia i sprzęt zewnętrznych dostawców i operatorów mediów i
usług na stadionie).
Pytanie nr 91
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia rozszerzanie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności w poz. 2.13 w postaci klauzuli Wykonawcy o brzmieniu:
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie,
z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego lub następujące osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność:
a) …………………………… ,
b) …………………………… ,
c) …………………………… oraz
d) pełnomocników w zakresie czynności objętych pełnomocnictwem,
przy czym za winę umyślną ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną
niebędącą osobą prawną należy rozumieć winę:
- w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
- w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,
- w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
- w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,
- w spółkach cywilnych – wspólników,
- w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu.
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2. Niezależnie od innych postanowień OWU, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia,
od osób odpowiedzialnych za szkodę, o której mowa w ust. 1, zwrotu wypłaconego odszkodowania.
Odpowiedź nr 91
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę innej definicji i nazwy
klauzuli, o ile zmiany w swoim znaczeniu nie ograniczą zakresu odpowiedzialności w stosunku do zapisów zawartych w definicji i nazwie klauzuli zawartej w SIWZ.
Pytanie nr 92
Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rozszerzenia zawartego
poz. 2.17,
Odpowiedź nr 92
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywil nej
rozszerzenia zawartego w pkt. 2.17 (odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek katastrofy
budowlanej, prowadzonych prac budowlanych, remontowych).
Pytanie nr 93
Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rozszerzenia zawartego
poz. 2.18,
Odpowiedź nr 93
Zamawiający wykreśla pkt. 2.18 z wymaganego zakresu ubezpieczenia.
Pytanie nr 94
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, przyjęcia Klauzuli płatności składki lub rat składki poz. 7.3 w brzmieniu Wykonawcy:
Klauzula prolongacyjna
Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej
raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który
przypadała niezapłacona składka.
W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, tylko wtedy, gdy skutek taki przewidywała umowa
lub ogólne warunki ubezpieczenia, a ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego
do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.
Odpowiedź nr 94
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę innej definicji i nazwy
klauzuli, o ile zmiany w swoim znaczeniu nie ograniczą zakresu odpowiedzialności w stosunku do zapisów zawartych w definicji i nazwie klauzuli zawartej w SIWZ.
Pytanie nr 95
Prosimy o zamianę słów: Ubezpieczającego na Ubezpieczonego w klauzuli rozstrzygania sporów poz.
7.7 u ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
Odpowiedź nr 95
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Pod pojęciem Ubezpieczającego i Ubezpieczonego rozumie się Zamawiającego.
Pytanie nr 96
Prosimy o wyłączenie zapisu poz. 8 z części „Dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń” w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Odpowiedź nr 96
Zamawiający informuje, iż nie oczekuje stosowania taryfy składki dla ubezpieczenia OC.
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Pytanie nr 97
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk szkód w:
- roślinności, drzewach, krzewach, zwierzętach,
- gruntach, glebie, zbiornikach wodnych,
- pojazdach mechanicznych dopuszczonych do ruchu,
- sieciach energetycznych – napowietrznych i kablowe znajdujące się w odległości większej niż
500 poza miejscem ubezpieczenia,
- programach komputerowych,
- przedmiotach zabytkowych, kolekcjonerskich, dziełach sztuk,
Odpowiedź nr 97
Zamawiający informuje, iż zdefiniował przedmiot ubezpieczenia w pkt. 1.
Pytanie nr 98
W związku z wymogiem objęcia ochroną mienia wyłączonego z eksploatacji/ użytkowania
(Poz. 1.2.1 ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) prosimy o podanie informacji jakiego rodzaju i
o jakiej wartości jest to jest to mienie i jak zabezpieczone,
Odpowiedź nr 98
Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 45.
Pytanie nr 99
Prosimy o zgodę na modyfikację zapisów klauzuli reprezentantów zgodnie z poniższym (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego):
Klauzula reprezentantów
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada
za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa reprezentanta Ubezpieczonego przy czym przez reprezentanta Ubezpieczonego rozumie się Prezesa Zarządu oraz jego
Zastępców. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem innych osób niż wyżej wymienione. (w szczególności osób za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony).
Odpowiedź nr 99
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli.
BYŁO
Klauzula reprezentantów
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada
za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa reprezentanta Ubezpieczonego, przy czym przez reprezentanta Ubezpieczonego rozumie się Prezesa Zarządu oraz jego
Zastępców. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem innych osób niż wyżej wymienione (w szczególności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony).
JEST
Klauzula reprezentantów
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada
za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa reprezentanta Ubezpieczonego, przy czym przez reprezentanta Ubezpieczonego rozumie się Prezesa Zarządu oraz jego
Zastępców. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem innych osób niż wyżej wymienione.
Pytanie nr 100
Prosimy o zgodę na modyfikację zapisów klauzuli katastrofy budowalnej zgodnie z poniższym (dotyczy
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ):
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Katastrofa budowlana
Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego
lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących,
ścianek szczelnych i obudowy wykopów wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.
Limit na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia wynosi:
2 500 000,00 zł – obligatoryjnie;
5 000 000,00 zł – fakultatywnie.
Zakres ochrony nie obejmuje:
- obiektów pow.50 lat,
- obiektów nie posiadających odbioru końcowego dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- obiektów tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- obiektów użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.
Odpowiedź nr 100
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane modyfikacje.
Pytanie nr 101
Prosimy o zgodę na modyfikację zapisów klauzuli kosztów dodatkowych zgodnie z poniższym ( dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ):
Klauzula kosztów dodatkowych
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową
ubezpieczenia z limitem odpowiedzialności w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i na
wszystkie zdarzenia w okresie trwania umowy ubezpieczenia:
a. koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia;
b. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami
rozbiórki, oczyszczania gleby, demontażu części niezdatnych do użytku;
c. koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia;
d. koszty wynikające ze zniszczenia lub utraty mienia (w tym mienia osób trzecich), powstałe
na skutek akcji ratowniczej lub w związku z likwidacją szkody;
e. zwiększone koszty odtworzenia maszyn, materiałów archiwalnych (np. osuszanie) wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem,
odbudową, naprawą lub montażem;
f. konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody;
g. koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu
ekspresowego (z wyjątkiem frachtu lotniczego) pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych przedmiotach podlegającą odszkodowaniu.
Odpowiedź nr 101
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane modyfikacje
Pytanie nr 102
Prosimy o zgodę na modyfikację zapisów klauzuli przepięć zgodnie z poniższym oraz okr eślenie
limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia (dotyczy ubezpieczenia sprzętu el ektronicznego):
Klauzula przepięć
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia,
powstałe wskutek przetężeń, przepięć, spowodowanych niewłaściwymi parametrami prądu
elektrycznego
wyładowaniami
atmosferycznymi
lub
innymi
zjawiskami
elektrycznymi,
uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz związane z tym szkody następcze, a także
przepięcia powstałe z innych przyczyn, za które niebudzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność
ponoszą osoby trzecie (podmioty zewnętrzne). Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie
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ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu, które będą wypłacone z tytułu innego
ubezpieczenia.
Odpowiedź nr 102
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane modyfikacje
Pytanie nr 103
Prosimy o zgodę na modyfikację zapisów w części dotyczącej wypłaty odszkodowania poz. 4.1.6
zgodnie z poniższym (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk):
Wyłączenie zasady proporcji - wypłata odszkodowania zgodnie z podanymi sumami ubezpieczenia według mienia przyjętego do ubezpieczenia według wartości ewidencyjnej (początkowej
brutto); dla mienia ubezpieczonego według wartości odtworzeniowej wyłączenie proporcjonalnej
redukcji wypłaty odszkodowania do wysokości 130% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia ; nie
stosuje się redukcyjnej wypłaty odszkodowania jeśli wartość szkody nie przekracza 30% sumy
ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą; nie stosuje się redukcyjnej wypłaty odszkodowania

dla budynków i budowli, dla których Ubezpieczyciel akceptuje sposób wyliczenie wartości odtworzeniowej.
Odpowiedź nr 103
Zamawiający modyfikuje pkt. 4.1.6

BYŁO
Wyłączenie zasady proporcji - wypłata odszkodowania zgodnie z podanymi sumami ubezpieczenia według mienia przyjętego do ubezpieczenia według wartości ewidencyj nej (początkowej
brutto); dla mienia ubezpieczonego według wartości odtworzeniowej wyłączenie proporcjonalnej
redukcji wypłaty odszkodowania do wysokości 130% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia; nie
stosuje się redukcyjnej wypłaty odszkodowania jeśli wartość szkody nie przekracza 30% sumy
ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą; nie stosuje się redukcyjnej wypłaty odszkodowania
dla budynków i budowli, dla których Ubezpieczyciel akceptuje sposób wyliczenie wartości odtw orzeniowej.
JEST
Wyłączenie zasady proporcji - wypłata odszkodowania zgodnie z podanymi sumami ubezpieczenia według mienia przyjętego do ubezpieczenia według wartości ewidencyjnej (początkowej
brutto); dla mienia ubezpieczonego według wartości odtworzeniowej wyłączenie proporcjonalnej
redukcji wypłaty odszkodowania do wysokości 130% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia; nie
stosuje się redukcyjnej wypłaty odszkodowania jeśli wartość szkody nie przekracza 30% sumy
ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą.
Pytanie nr 104
Czy zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli 7.23 do katalogu klauzul fakultatywnych?
Odpowiedź nr 104
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli 7.23 do katalogu klauzul fakultatywnych.
Pytanie nr 105
Jeżeli nie to prosimy o informację dotycząca wartości i zakresu robót budowlanych o których
mówi klauzula 7.23
Odpowiedź nr 105
Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 38.
Pytanie nr 106
Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ogr aniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.
Odpowiedź nr 106
Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU W ykonawcy.
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Pytanie nr 107
Prosimy o dopisanie w formularzu oferty OWU Wykonawcy jako załączników do oferty,
Odpowiedź nr 107
Zamawiający pozostawił możliwość wpisania w formularzu ofertowym dodatkowych (poza wym aganymi) załączników do oferty w pkt. 12 formularza ofertowego.
Pytanie nr 108
Prosimy o dopisanie w SIWZ w Rozdziale XIX pkt 3 ppkt 3), 5), 7), 9) i 10), że zmiany mogą z ostać wprowadzone tylko na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy,
Odpowiedź nr 108
Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 8.
Pytanie nr 109
Prosimy o informację, jakiego rodzaju mienie osób trzecich Zamawiający poddaje obróbce, n aprawie lub innym podobnym czynnościom oraz jakim konkretnie czynnościom mienie to jest po ddawane,
Odpowiedź nr 109
Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 87.
Pytanie nr 110
Prosimy o załączenie wykazu mienia będącego w posiadaniu, administrowaniu Zamawiając ego
lub podległego pod zarząd prawny lub faktyczny zarząd Zamawiającego,
Odpowiedź nr 110
Zamawiający informuje, iż powyższe mienia zostało zawarte w pkt. 1 – Przedmiot ubezpieczenia
oraz dookreślone w pkt. 3.3 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
Pytanie nr 111
Prosimy o załączenie statutu Zamawiającego,
Odpowiedź nr 111
Zamawiający informuje, iż akt założycielski Spółki, zawierający umowę Spółki zamieszczony został
na stronie internetowej, której link został podany poniżej:
http://www.bip.bialystok.pl/670-stadion-miejski-sp-z-oo/lang/pl-PL/default.aspx

Pytanie nr 112
Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód wynikających z błędów podczas i w zwią zku z
przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegających na naruszeniu dóbr osobistych i/lub w ynikających z naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
Odpowiedź nr 112
Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 31.
Pytanie nr 113
Prosimy o informację, jakiego rodzaju dane osobowe przetwarza Zamawiający,
Odpowiedź nr 113
Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 31.
Pytanie nr 114
Prosimy o obniżenie podlimitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód wynikających z błędów
podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegających na nar uszeniu
dóbr osobistych i/lub wynikających z naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
do kwoty 50.000 zł,
Odpowiedź nr 114
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie podlimitu.
Pytanie nr 115
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Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w zakresie OC z tyt. organizowania imprez szkód wyrządzonych przez osoby należące do służb ochrony; jeśli Zamawiając y nie wyraża na to zgody, to
prosimy o wprowadzenie dla tego rodzaju szkód podlimitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wys.
100.000 zł,
Odpowiedź nr 115
Zamawiający informuje, iż oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności c ywilnej organizatora imprez, jeśli organizatorowi można przypisać winę za zaniedbanie lub zani echanie w związku z organizacją imprezy. Ponadto nie wyraża zgody na wprowadzenie proponow anych limitów odpowiedzialności.
Pytanie nr 116
Prosimy o wyłączenie szkód wyrządzonych umyślnym działaniem lub zaniechaniem pracowników
Ubezpieczonych (winy umyślnej pracowników Ubezpieczonych). Jeśli Zamawiający nie wyraża
zgody na zaproponowaną zmianę, to prosimy o wprowadzenie podlimitu dla tego r odzaju szkód w
wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz możliwość zastosowania przez ube zpieczyciela regresu do sprawcy szkody,
Odpowiedź nr 116
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian i limitu.
Pytanie nr 117
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tyt. organizacji imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze i ekstremalne,
Odpowiedź nr 117
Zamawiający informuje, iż organizowane imprezy nie będą miały charakteru imprez sportów m otorowych, motorowodnych oraz lotniczych i ekstremalnych.
Pytanie nr 118
Prosimy o zmianę w Załączniku do SIWZ nr 2a w części dot. ubezpieczenia OC działalności pkt
2.13 słów „Ubezpieczonych” i „Ubezpieczeni zobowiązani” odpowiednio na „Ubezpieczonego” i
„Ubezpieczony zobowiązany” (za SIWZ wynika, że zamówienie dotyczy jednego Ubezpieczonego;
jeśli jest inaczej, to prosimy o załączenie listy Ubezpieczonych,
Odpowiedź nr 118
Zamawiający modyfikuje pkt. 2.13
BYŁO

2.13 odpowiedzialność za szkody wyrządzone w szczególności zawinionym (wina
umyślna) i rażąco niedbałym działaniem lub zaniechaniem pracowników Ubezpieczonych, przy czym przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę oraz umów zlecenia lub o dzieło, z tytułu, których Ubezpieczeni zobowiązani są opłacić składkę ZUS;
JEST

2.13 odpowiedzialność za szkody wyrządzone w szczególności zawinionym (wina
umyślna) i rażąco niedbałym działaniem lub zaniechaniem pracowników Ubezpieczonego, przy czym przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę oraz umów zlecenia lub o dzieło, z tytułu, których Ubezpieczony zobowiązany jest opłacić składkę ZUS;
Pytanie nr 119
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód, które mogą z ostać
naprawione w ramach gwarancji lub rękojmi,
Odpowiedź nr 119
Zamawiający nie zdefiniował odpowiedzialności za tego typu szkody w zakresie ubezpieczenia
(pkt.2).
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Pytanie nr 120
Prosimy o zmianę zapisu w definicji czystej straty finansowej poprzez zastąpienie słowa „pow yżej”
słowem „poniżej” i dopisaniem, że zakres ochrony nie obejmuje również: szkód związanych działalnością polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztor ysowaniu, szkód związanych z przetwarzaniem danych, szkód związanych z dokonywaniem wsze lkiego rodzaju płatności, szkód powstałych w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wa rtościowych, szkód związanych z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz
spółki kapitałowej, szkód związanych ze stosunkiem pracy,
Odpowiedź nr 120
Zamawiający modyfikuje treść pkt. 4.2.3
BYŁO

4.2.3 Czysta strata finansowa – szkoda niemająca charakteru szkody rzeczowej
i osobowej. Czyste starty finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi
powyżej zdarzeniami: w następstwie działań nieobjętych umową, niedotrzymania terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego.
JEST

4.2.3 Czysta strata finansowa – szkoda niemająca charakteru szkody rzeczowej
i osobowej. Czyste starty finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi
poniżej zdarzeniami: w następstwie działań nieobjętych umową, niedotrzymania terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego.
Pytanie nr 121
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu OC dla szkód rzeczowych, os obowych i czystych strat finansowych powstałych w związku katastrofą budowl aną w wysokości
10% nie mniej niż 50 tys. zł,
Odpowiedź nr 121
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenia powyższej franszyzy.
Pytanie nr 122
Prosimy o wykreślenie w Załączniku nr 2a w pkt. 5.2. słów „w przypadku zbiegu dwóch lub więcej
klauzul stosuje się limit wyższy”,
Odpowiedź nr 122
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje.
Pytanie nr 123
Prosimy o wykaz nieruchomości, którymi Zamawiający zarządza na zlecenie osób trz ecich,
Odpowiedź nr 123
Zamawiający informuje, iż nie zarządza nieruchomościami na zlecenie osób trzecich.
Pytanie nr 124
Prosimy o wykreślenie w klauzuli rezygnacji z regresu słów „w stosunku do podmiotów powiąz anych z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym”. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na zaproponowaną
zmianę, prosimy o wykaz podmiotów powiązanych, których klauzula ta ma dotyczyć.
Odpowiedź nr 124
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane modyfikacje w klauzuli. Oczekuje rezygnacji z
regresu przede wszystkim wobec Gminy Białystok.
.
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Pytanie nr 125
Prosimy o dodanie w klauzuli rezygnacji z regresu zapisu, że ubezpieczyciel zachowuje pr awo
regresu do pracowników Ubezpieczonego w przypadku szkód wyrządzonych na skutek winy
umyślnej,
Odpowiedź nr 125
Zamawiający modyfikuje treść klauzuli rezygnacji z regresu (pkt. 7.2):
BYŁO

Klauzula rezygnacji z regresu
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel rezygnuje
z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym (Zamawiającym) oraz w stosunku do pracowników.

JEST

Klauzula rezygnacji z regresu
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel rezygnuje
z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym (Zamawiającym) oraz w stosunku do pracowników. Klauzula nie ma zastosowania do szkód spowodowanych winą umyślna pracowników.
Pytanie nr 126
Prosimy o przeniesienie klauzuli warunków i taryf do katalogu klauzul fakultatywnyc h,
Odpowiedź nr 126
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Pytanie nr 127
Jednocześnie prosimy o zastąpienie treści niedoprecyzowanych pytań 21 i 22 z dnia 02.08.2013r
na :
Pytanie nr 127a
Proszę o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności za samochody na parkingu strzeżonym do
100.000 zł za jeden samochód na każde zdarzenie
Odpowiedź nr 127a
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu.
Pytanie nr 127b
Proszę o informację, ile parkingów strzeżonych posiada lub iloma zarządza lub administruje Zamawiający,
ile stanowisk liczą parkingi strzeżone, gdzie są położone i dla kogo przeznaczone (czy to jest odrębna działalność świadczona dla ludności)?
Odpowiedź nr 127b
Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 51.
Pytanie nr 128
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z zakresu ubezpieczenia ( dotyczy wszystkich
rodzajów ubezpieczeń) szkód powstałych w następstwie prowadzonych prac budowlano montażowych,
Odpowiedź nr 128
Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 7a.
Pytanie nr 129
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z zakresu ubezpieczenia ( dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń) Klauzuli rezygnacji z regresu.
Odpowiedź nr 129

31

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia Klauzuli rezygnacji z regresu.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż zmienia termin składania ofert w przedmiotowym
postępowaniu do dnia 09 sierpnia 2013 roku r.
Działając na podstawie art. 38, ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że zmianie ulegają zapisy SIWZ, które otrzymują następujące brzmienie:
- rozdział XIII, ust. 1, 2 oraz 3:

1. Ofertę należy złożyć, w pokoju nr 304, III piętro w budynku przy ul. Lipowej 32, Siedziba
Spółki Stadion Miejski Sp. z o.o., do dnia 09-08-2013 r. do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09-08-2013 r. o godz. 10:15 w siedzibie
zamawiającego w Białymstoku przy ul. Lipowej 32, lok. 304.
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez
jej uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem wykonawcy,
zaadresowana na adres Stadion Miejski Sp. z o.o., ul. Lipowa 32 lok. 304, 15-428 Białystok
oraz opisana jak poniżej:

nazwa (firma) Wykonawcy …………………………………………………..
adres Wykonawcy
…………………………………………………..
Stadion Miejski Sp. z o.o., ul. Lipowa 32 lok. 304, 15-428 Białystok
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadion
Miejski Sp. z o.o.
Nie otwierać przed dniem 09-08-2013 r. do godz.10:15
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