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L.dz. 1447 /2016 
 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, iż w dniach 02-07 września 
2016 r. wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę 
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadionu Miejskiego Sp.  z o.o. w Białymstoku”. 
 
Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:  
 
 

Pytanie nr 1 

Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia ( okresu ubezpieczenia) z 24 miesięcy na 12,  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia. 

 

Pytanie nr 2 

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na 

zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:  

Klauzula wypowiedzenia 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 3-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia /okresu 

rozliczeniowego, / okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać 

wyłącznie w przypadku: 

1. wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. w sytuacji gdy szkodowość przekroczy 40%; 

przez szkodowość rozumie się stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań do składki zarobionej 

(składka przypisana za okres 8 miesięcy) za pierwsze 8 miesięcy pierwszego roku ochrony,   

2. istotnej  zmiany  warunków reasekuracyjnych; 

3. zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie klauzuli wypowiedzenie do umowy. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o potwierdzenie, że polisy  ubezpieczeniowe mają być wystawiane na okresy roczne ( w 

przypadku braku zgody na zmianę  okresu ubezpieczenia), 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż oczekuje dla wystawienia polis na cały okres realizacji umowy (dotyczy 

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz 
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odpowiedzialności cywilnej) – pkt. 3.1.2. Załącznika nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia – Szczególne 

warunki ubezpieczenia. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o podanie informacji na temat przyczyny szkody z roku 2014 w ubezpieczeniu mienia od 

ognia i innych zdarzeń losowych oraz o podjętych działaniach prewencyjnych mających na celu 

wykluczenie podobnych  szkód w przyszłości,  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że przyczyną szkody w roku 2014 r. było zalanie spowodowane silnymi 

opadami deszczu. Zamawiający nie podejmował żadnych działań prewencyjnych związanych ze 

zmniejszeniem ryzyka zalania i opadów deszczu. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o podanie informacji na temat przyczyny szkody z roku 2016 w ubezpieczeniu mienia od 

ognia i innych zdarzeń losowych, podjętych działaniach prewencyjnych mających na celu wykluczenie 

podobnych szkód w przyszłości oraz przypuszczalnej kwocie odszkodowania,  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że przyczyną szkód w roku 2016 było wybycie szyb. Zamawiający nie 

podejmował żadnych działań prewencyjnych związanych ze zmniejszeniem ryzyka dewastacji/ 

wandalizmu. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o informację czy etap II-gi budowy został zakończony i cały obiekt posiada  wszystkie 

wymagane prawem odbiory i pozwolenia na użytkowanie,  

Odpowiedź 

Pozwolenie na użytkowanie II etapu budowy wydano w dniu 09.10.2016 r., zaś na cześć biurową  

z zapleczem boiska bocznego wydano w dniu 12.03.2015 r. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o informację czy na terenie stadionu trwają jeszcze jakieś prace 

budowlane/modernizacyjne/inwestycyjne, 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje iż w chwili obecnej nie są prowadzone prace budowlane i inwestycyjne, prace 

modernizacyjne są przeprowadzane wg potrzeb, w najbliższym czasie planowane są prace 

wzmocnienia posadzki pomieszczeń na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy 

budowlane (roczne i  5 letnie),  

Odpowiedź 
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Zamawiający informuje iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualne 

przeglądy budowlane przegląd roczny do 31.05.2017,  przegląd 5-letnie zostanie zrobiony w VII 2018 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań  instalacji elektrycznej, 

przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji,  skuteczności uziemienia instalacji odgromowej, 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje iż posiada aktualne protokoły z badań powyższych instalacji. 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji 

elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane 

zostały jakiekolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?  

Odpowiedź 

Podczas ostatnio przeprowadzonych przeglądów nie stwierdzono żadnych usterek i 

nieprawidłowości. 

 

Pytanie nr 11 

Prosimy o informację  na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy 

ostatnio była aktualizowana,  

Odpowiedź 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego została zaktualizowana w dniu 31.08.2016 r. i jest dostępna w 

biurze Spółki oraz w pomieszczeniu ochrony.  

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o informacje czy Zamawiający ma wprowadzoną pisemną ewidencję prac pożarowo-

niebezpiecznych,  

Odpowiedź 

Ewidencja prac pożarowo-niebezpiecznych zawarta jest w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.  

 

Pytanie nr 13 

Prosimy o informację czy Zamawiający  wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w 

odniesieniu  do  firm wykonujących zlecenia na terenie  stadionu,  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje iż przy długookresowych kontraktach wymaga od Wykonawcy posiadania 

polisy OC z tytułu  prowadzonej działalności, zaś w pozostałych zleceniach polisa taka wymagana jest 

w  zależności od wykonywanego zlecenia. 

 

Pytanie nr 14 

Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub  budynki będące  

pustostanami,  
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji 

lub pustostany. 

 

Pytanie nr 15 

Czy Zamawiający planuje w  latach 2016-2018 wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek  budynki.  Jeśli tak,  

to prosimy podać które i o jakiej wartości,   

Odpowiedź 

Zamawiający na dzień udzielenia odpowiedzi nie planuje wyłączenia z eksploatacji jakiegokolwiek 

budynku w latach 2016-2018. 

 

Pytanie nr 16 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach 

ubezpieczenia  posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie 

lokalizacji nie niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny, 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy i badania 

– ostatni przegląd został wykonany w VIII 2016 r. 

 

Pytanie nr 17 

Prosimy o informację czy w pomieszczeniach technicznych typu serwerownie są przechowywane 

materiały łatwopalne ( kartony, opakowania),  

Odpowiedź 

W pomieszczeniach technicznych nie są przechowywane materiały łatwopalne. 

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o informację czy w pomieszczeniach serwerowni, w których jest zainstalowana sieć 

wodociągowo-kanalizacyjna u góry, urządzenia elektroniczne są zabezpieczone w jakiś sposób (np.  

zamontowane daszki)  przed ewentualnym uszkodzeniem spowodowanym awarią sieci, 

Odpowiedź 

W pomieszczeniach serwerowni nie ma dodatkowych zabezpieczeń. 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody, 

częstotliwość i ich ewidencja, zabezpieczenia antywłamaniowe, system dostępu, monitoring – 

zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu, 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje iż na zmianie jest 6-ciu pracowników ochrony, obchody dokonywane są co 2 

h, ewidencjonowane odbywa się w książce służby, obiekt objęty jest monitoringiem posiada 

zabezpieczenia antywłamaniowe oraz system dostępu, okres archiwizacji wynosi 30 dni. 
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Pytanie nr 20 

Prosimy o informację na temat występowania na terenie stadionu materiałów, cieczy i gazów palnych 

oraz sposobu ich przechowywania,  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje że tylko paliwo ON/Pb występuje w ilości, która niezbędna do bieżącej pracy 

pojazdów i maszyn. 

 

Pytanie nr 21 

Czy na okres 2016-2018 planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów 

istniejących lub nowych, większe remonty  jeżeli tak to jakie i w jakim zakresie,  

Odpowiedź 

Prace modernizacyjne są przeprowadzane wg potrzeb, w najbliższym czasie planowane są prace 

wzmocnienia posadzki pomieszczeń na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku oraz inwestycja 

na ul. Elewatorskiej w Białymstoku. 

 

Pytanie nr 22 

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 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 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy 

prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające 

bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że 

Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

 

 

Cześć  A  - „Ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk”: Pytanie nr 23 

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienia osób trzecich zostało zgłoszone do ubezpieczenia, 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że aktualnie nie zgłasza do ubezpieczenia mienia konkretnego osób trzecich, 

jednak ze względu na specyfikę prowadzenia działalności i charakter odbywających się imprez na 

stadionie, nie może wykluczyć swojej odpowiedzialności za mienie osób trzecich, które czasowo 

może znajdować się terenie stadionu lub innych w pozostałych miejscach ubezpieczenia.  

 

Pytanie nr 24 

Prosimy o podanie informacji na temat rodzaju/wartości mienia wyłączonego z 

eksploatacji/użytkowania ( pkt. 1.2.3) oraz sposobu jego zabezpieczenia,  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że aktualnie nie zgłasza mienia wyłączonego z eksploatacji, jednak pełne 

brzmienie pkt. 1.2.4 wskazuję również na brak możliwości ograniczania ochrony mienia stopniowo 
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remontowanego i włączanego do ubezpieczenia może dotyczyć niektórych elementów lub całości 

systemów teletechnicznych zainstalowanych na stadionie. 

 

Pytanie nr 25 

Prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia na środki obrotowe w systemie sum zmiennych lub stałych 

( pkt. 3.4),  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie zaproponować innego systemu ubezpieczenia środków 

obrotowych niż wskazany na pierwsze ryzyko. 

 

Pytanie nr 26 

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych na skutek dewastacji zieleni (pkt. 

5.3.),  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 27 

Prosimy o potwierdzenie, że  ochroną ubezpieczeniową mają być objęte sieci energetyczne  

znajdujące się w odległości nie większej niż 100 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w 

umowie ubezpieczenia,  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje objęcia ochroną ubezpieczeniową sieci energetycznych 

znajdujących się w odległości większej niż 300 metrów od wskazanego miejsca ubezpieczenia. 

 

Pytanie nr 28 

Prosimy o wprowadzenie limitu na koszty zabezpieczenia przed szkodą ( pkt. 2.2.2) do wysokości 

max. 10 % nie więcej 500 000,00 zł, 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 29 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych na skutek systematycznego  

zawilgacania, zagrzybienia i zapleśnienia z limitem 100 000,00 zł  ( pkt. 2.1.11),  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 30 

Prosimy o podanie informacji, czy w związku z ostatnimi zdarzeniami losowymi w miesiącu lipcu ( 

deszcz nawalny) zostały zgłoszone roszczenia z tytułu zalania mienia należące do ubezpieczającego, a 

jeśli tak czy wpływ na te zdarzenia miał zły stan techniczny dachu, okien , ścian itp.  

Odpowiedź 
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Zamawiający informuje, iż zdarzenia losowe polegające na deszczu nawalnym nie wyrządziły w 

ubezpieczonym mieniu szkód. 

 

Część  B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

 

Pytanie nr 31 

Prosimy o podanie  informacji na temat sprzętu elektronicznego : 

a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu,   

 b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczanego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, 

jeżeli tak –  to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości jednostkowej), 

Odpowiedź 

Zamawiający ma zawartą umowę na konserwację urządzeń /sprzętu elektronicznego. Lokalizacja 

sprzętu objętego ubezpieczeniem to pomieszczenia:  

a) hydroforni, na poziomie -1, z dwoma pompami,  

b) węzeł cieplny – szafa sterująca ogrzewaniem murawy (wszystko na konstrukcji nad 

posadzką),  

c) pomieszczenie ST1 – urządzenia elektroenergetyczne znajdujące się na poniżej poziomu 

gruntu, -1.10 m;   

d) pomieszczenie ST4- urządzenia elektroenergetyczne; znajdujące się na poniżej poziomu 
gruntu, -1.10 m;  -m urządzenia elektroenergetyczne; 

  

Pytanie nr 32 

Czy w pomieszczenia, w których znajduje się specjalistyczny sprzęt elektroniczny o dużej wartości są 

wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju), 

Odpowiedź 

Pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym wyposażone są w gaśnice proszkowe ABC 

 

Pytanie nr 33 

Czy pomieszczenia, w których znajduje się sprzęt elektroniczny o dużej wartości ( np. serwerownie 

itp.) znajdują się poniżej gruntu, lub bezpośrednio pod pomieszczeniami takimi jak łazienki, toalety,  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje że pomieszczenia 
a) serwerownia 01 znajduje się pod łazienką,  
b) pom. teletechniczne P.2.T.28 pod toaletą; 

 

Pytanie nr 34 

Prosimy o wprowadzenie zapisu w pkt 1 ppkt 1.4.5  o treści  „ pod warunkiem, że osoby te posiadają 

odpowiednie, udokumentowane kwalifikacje”,  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 35 
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Prosimy o podanie właściwej sumy ubezpieczenia na koszty odtworzenia danych, nośników danych i 

oprogramowania w poz. 2.2.2 jest 250 000,00 natomiast w tabeli poz. 3.4 jest  50 000,00 zł,  

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 3.4. 

BYŁO 

Przedmiot ubezpieczenia –  
Limit odpowiedzialności 

(PLN) 

Rodzaj sumy 

ubezpieczenia 

Koszty odtworzenia danych, nośniki danych 

i oprogramowanie 

50 000,00 WO 

Koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne 100 000,00 WO 

JEST 

 

Przedmiot ubezpieczenia –  
Limit odpowiedzialności 

(PLN) 

Rodzaj sumy 

ubezpieczenia 

Koszty odtworzenia danych, nośniki danych 

i oprogramowanie – zgodnie z pkt. 2.2.2 

250 000,00 WO 

Koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne 100 000,00 WO 

 

 

Pytanie nr 36 

Prosimy o wyłączenie ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego ( pkt. 2.1.12, 

w przypadku braku zgody na wyłączenie prosimy o zmniejszenie limitu do 5 000,00 zł,  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 37 

Prosimy o potwierdzenie, że maksymalny okres tymczasowego składowania sprzętu ( pkt. 1.4.3)  

wynosi 6 m-cy od daty zakupu do włączenia do eksploatacji,  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż maksymalny okres tymczasowego składowania sprzętu może wynieść 6 

miesięcy. 

 

Pytanie nr 38 

Prosimy o podanie informacji na temat rodzaju/wartości mienia wyłączonego z 

eksploatacji/użytkowania ( pkt. 1.4.4),  sposobu jego zabezpieczenia oraz maksymalnego  czasu jego 

wyłączenia,  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że aktualnie nie zgłasza mienia wyłączonego z eksploatacji, jednak pełne 

brzmienie pkt. 1.4.4 wskazuję również na brak możliwości ograniczania ochrony mienia stopniowo 

remontowanego i włączanego do ubezpieczenia - może dotyczyć niektórych elementów lub całości 

systemów teletechnicznych, informatycznych i innych zainstalowanych na stadionie. 
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Pytanie nr 39 

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody w trakcie przemieszczania sprzętu 

pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami – proponujemy  50 000,00 zł, 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 40 

Prosimy o określenie zakresu terytorialnego dla sprzętu przenośnego poza RP (pkt. 4.1.2),  

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 4.1.2 

BYŁO 

4.1.1. Sprzęt przenośny – w miejscu prowadzenia działalności (również poza granicami RP).  

JEST 

4.1.1. Sprzęt przenośny – w miejscu prowadzenia działalności (również poza granicami RP – na 

terenie Unii Europejskiej). 

 

Cześć  C  - „Ubezpieczenie  odpowiedzialności cywilnej”  

Pytanie nr 41 

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia  o podwykonawców  ( pkt. 3.5),  prosimy 

podanie informacji jakiego rodzaju prace będą zlecane podwykonawcom, 

Odpowiedź 

Zamawiający aktualnie nie korzystna przy realizacji swoich zobowiązań umownych z 

podwykonawców, jednak nie może takich okoliczności wykluczyć w przyszłości. 

 

Pytanie nr 42 

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o  szkody w mieniu powierzonym  z 

rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym ( pkt. 3.9) 

prosimy o podanie informacji na temat ilości miejsc na parkingach strzeżonych oraz sposobu ich 

zabezpieczenia, 

Odpowiedź 

Parkingi na terenie obiektu są monitorowane, jest pod nadzorem pracowników  ochrony fizycznej, 

która dokonuje obchodów obiektu co 2 godz.. 

Ilość miejsc parkingowych: 

Parking A - 721  

Parking B – 54 autokary 

Parking C- 102 + 2 autokary 

Parking D – 66 

Parking E – 17 +2 autokary 

Parking F – 10 

Parking G – 23 + 8 autokarów 

Parking H – 20 + 13 obsługa TV 
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Parking I - 10 

 

Pytanie nr 43 

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody w mieniu poddanym obróbce, 

naprawie lub innym podobnym czynnościom (pkt. 3.10) prosimy o podanie informacji jakiego rodzaju 

mienia i prac to dotyczy,  

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 3.10. i 3.11. 

 

Pytanie nr 44 

Prosimy o informację z jakiego rodzaju nieruchomości i ruchomości będzie Zmawiający korzystał w 

okresie ubezpieczenia,  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż aktualnie nie korzysta z obcych wynajmowanych nieruchomości i 

ruchomości. 

 

Pytanie nr 45 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z przetwarzaniem danych 

osobowych (pkt. 3.23), w przypadku braku zgody na wyłączenie – prosimy o informację jakiego 

rodzaju dane osobowe przetwarza Zamawiający,    

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację i jednocześnie wyjaśnia, iż może 

przetwarzać dane osobowe zwykłe. 

 

Pytanie nr 46 

Prosimy o wyłączenie zasady ryzyka  pkt 3.12, 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 47 

Prosimy o informację, czy posiłki są przygotowywane przez Zamawiającego czy firmę  zewnętrzną i 

czy firma zewnętrzna ma polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności,  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że na imprezach odbywających się na stadionie miejskim przygotowaniem 

posiłków zajmują się zewnętrzne podmioty od których jest wymagana polisa odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. 

 

Pytanie nr 48 

Prosimy o informację jakiego rodzaju przedmioty mogą być objęte załadunkiem, przeładunkiem i 

wyładunkiem w ramach działalności Zamawiającego, 

Odpowiedź 
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Zamawiający informuje, iż przedmiotem załadunku, przeładunki i wyładunku mogą być wszelkiego 

rodzaju urządzania, instalacje i wyposażenie będące częścią scenografii i wyposażenia 

towarzyszącemu wydarzeniu organizowanemu na stadionie. 

  

 

Pytanie nr 49 

Prosimy o wyłączenie klauzuli czystych strat finansowych,  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Cześć  D - „Ubezpieczenia komunikacyjne”  

Pytanie nr 50 

Prosimy o zmianę pkt.2.6 na : spowodowane kradzieżą  z włamaniem do  pojazdu ( ubezpieczenie 

autocasco)   

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w pkt. 2.6 

BYŁO 

2.6. spowodowane kradzieżą pojazdu; 

JEST 

2.6. spowodowane kradzieżą z włamaniem do pojazdu; 

 

Pytanie nr 51 

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza sformułowanie w pkt. 2.1.3. „ usługę przekazania wiadomości” 

(ubezpieczenie ASS).   

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez sformułowanie zawarte w pkt. 2.1.3 rozumie, usługę polegającą na 

przekazaniu wiadomości na przykład o kolizji/ wypadku drogowym podczas wyjazdu służbowego 

pracowników spółki do siedziby Zamawiającego (na wyraźną prośbę pracowników uczestniczących w 

tym zdarzeniu). 

 

Pytanie nr 52 

Informacje za okres od 2014 roku dotyczące przyczyn szkód / rodzaju szkód - z ubezpieczeń 

majątkowych i OC, oraz czy zostały podjęte czynności zmierzające do nie powstania takich zdarzeń / 

szkód. Proszę również o informacje czy były inne zdarzenia / roszczenia zgłoszone do 

Ubezpieczającego zakończone odmowami wypłat odszkodowań.  

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 4 i 5. 

 

Pytanie nr 53 

Czy wystąpiły roszczenia do Wykonawców Inwestycji budowy Stadionu Miejskiego w ramach  

usunięcia wad i usterek dotyczących budynku budowli Stadionu. 
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Odpowiedź 

Zamawiający zgłasza wykonawcom usuniecie wad i usterek, które są sukcesywnie realizowane. 

 

Pytanie nr 54 

- proszę o podanie przyczyny szkód wskazanych w załączniku nr 13, 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 4 i 5. 

 

Pytanie nr 55 

- proszę o podanie informacji o ewentualnych szkodach mających wpływ na ocenę ryzyka, które nie 

zostały ujęte w załączniku 13, a za które Zamawiający otrzymał rekompensatę z innych źródeł, 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wszystkie szkody zostały ujęte w załączniku nr 13. 

 

Pytanie nr 56 

- proszę o przesunięcie terminu na składanie ofert na 16.09.2016 r., 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania oferta na 13.09.2016 r. 

 

Pytanie nr 57 

- proszę o wskazanie orientacyjnych sum ubezpieczenia  dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń  

do ewentualnego objęcia ochroną w ramach prawa opcji (informacje potrzebne do określenia PML), 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż jest planowana inwestycja na ul. Elewatorskiej w Białymstoku (szacowana 

wartość inwestycji – ok 10 000 000 zł). Poza powyższą inwestycją na dzień dzisiejszy Zamawiający nie 

jest w stanie określić sum ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń do ewentualnego 

objęcia ochrona w ramach prawa opcji.  

 

Pytanie nr 58 

- proszę o włączenie do katalogu wyłączeń szkód związanych z zapadaniem i osuwaniem w wyniku 

działalności człowieka. W przypadku braku akceptacji proszę o wprowadzenie  limitu w wysokości  

500 000,00 PLN, 

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza następującą zmianę treści SIWZ, wprowadzając w pkt 2.1 kolejne wyłączone 

następującej treści: 

2.1.22 zapadania lub osuwania ziemi w wyniku działalności człowieka z zastrzeżeniem poniższego 

limitu, dla którego ustanawia się odpowiedzialność do wysokości tego limitu – 2 000 000,00 zł.  

 

Pytanie nr 59 

- proszę o wskazanie czy Zamawiający  planuje remonty, inwestycje, przebudowy do 30.09.2019 r., 

Odpowiedź 
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Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 57. 

 

Pytanie nr 60 

- proszę o wykreślenie zapisów w SIWZ dotyczących  możliwości przedłużenia umów/umowy 

ubezpieczenia o kolejne 12 miesięcy w ramach prawa opcji, 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 61 

- proszę o wskazanie jakim mieniem  oprócz stadionu zarządza Zamawiający, 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż oprócz Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 zarządza boiskami 

sportowymi z zapleczem szatniowym przy ul. Elewatorskiej w Białymstoku. 

 

Pytanie nr 62 

- proszę o wykreślenie zapisów w SIWZ dotyczących  odpowiedzialności Wykonawcy za szkody  w 

pojazdach powstałych wskutek uszkodzenia podczas naprawy, czyszczenia, konserwacji, itp. oraz po 

przekazaniu pojazdu osobom trzecim w celu wykonania tych prac, 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 43. 

 

Pytanie nr 63 

 - proszę o wprowadzenie  franszyzy integralnej w ubezpieczeniu autocasco w wysokości 500 zł, 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 64 

- proszę o modyfikację zapisu dotyczącego kosztów złomowania w ubezpieczeniu assistance na 

następujący: „złomowaniu ubezpieczonego pojazdu w przypadku wystąpienia szkody całkowitej za 

granicą RP”, 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 65 

- proszę o modyfikację  załącznika nr 5 – wzoru umowy ubezpieczenia generalnego w zakresie 

dostosowania do przedmiotu zamówienia (paragraf 5, 10 np. koszty leczenia, skrócenie umowy 

ubezpieczenia). 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznik nr 5 – wzór umowy poprzez wykreślenie pkt 1c) w par. 

5. 

 



 

Stadion Miejski Spółka z o.o. w Białymstoku ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok 
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 0000452595; NIP 5423230046;  

REGON 200763186; Wysokość kapitału zakładowego: 32 822 000,00 zł  

e-mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl tel: 85 654 86 80, kom: 796 650 000; fax: 85 654 87 15 

Pytanie nr 66 

Prosimy o potwierdzenie, iż zestawienie szkodowości w Załączniku nr 13 do SIWZ oznacza  brak 

jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz brak jakichkolwiek okoliczności, o 

których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu 

których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż załącznik nr 13 zawiera całą szkodowość – tzn. informację o wypłaconych 

odszkodowaniach i zawiązanych rezerwach na wypłatę odszkodowania. Zamawiający nie dysponuje 

wiedzą o okolicznościach, które w przyszłości mogą stanowić podstawę wypłaty odszkodowania. 

 

Pytanie nr 67 

Prosimy o podanie opisu poszczególnych szkód, w tym przyczyn powstania. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 4 i 5. 

 

Pytanie nr 68 

Dotyczy zapisów w pkcie 1.2.3 (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, A. ubezpieczenie mienia od 

wszystkich ryzyk).  

Prosimy o podanie konkretnych informacji / danych o mieniu Zamawiającego, które jest / będzie 

wyłączone z eksploatacji / użytkowania w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 14 i 15. 

 

Pytanie nr 69 

Dotyczy zapisów w pkcie 2.1 (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, A. ubezpieczenie mienia od 

wszystkich ryzyk).  

Prosimy o uwzględnienie poniższych dodatkowych wyłączeń: 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:  

a. Powstałe wskutek zanieczyszczeń odpadami przemysłowymi. 

b. Powstałe w pojazdach podlegających rejestracji. 

c. Polegające na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu 

ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia , ujawniania się wad ukrytych , 

wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, zmiany jego parametrów w wyniku 

powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych chyba, że 

w następstwie wystąpiło inne zdarzenie losowe nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia. 

d. Wszelkiego rodzaju szkody pośrednie. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 70 
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Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia środków obrotowych tj. z systemu pierwszego ryzyka na 

sumy stałe. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 71 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Prosimy o określenie jakiego rodzaju mienie osób trzecich zgłasza do ubezpieczenia Zamawiający. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 23.  

 

 

 

Pytanie nr 72 

Prosimy o określenie w wymaganych warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, że 

ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność od ryzyka zalania w wyniku stanu technicznego dachu lub 

infrastruktury pod warunkiem przeprowadzania przez Ubezpieczającego konserwacji danego obiektu 

o ile należy to do jego obowiązków. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 73 

Prosimy o wykreślenie limitu (100.000,00 zł obligatoryjnie) zapisanego w pkt. 2.1.11 (Zał. nr 6 – Opis 

przedmiotu zamówienia, A. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 74 

Dotyczy zapisów w pkcie 10.20, Klauzula terroryzmu (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, A. 

ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk). 

Prosimy o określenie w wymaganych warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w klauzuli 

terroryzmu, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działanie 

substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych oraz za wszelkie szkody spowodowane 

atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek 

formy wirusa komputerowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści klauzuli terroryzmu (pkt. 10.20) na następujący sposób: 

BYŁO 

10.20  Klauzula terroryzmu 
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 Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku 

przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z 

pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych 

przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji 

i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia 

chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania 

pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia.  

Limit odpowiedzialności: 

2 500 000,00 zł – obligatoryjnie;  

5 000 000,00 zł – fakultatywnie. 

JEST 

10.20  Klauzula terroryzmu 
 Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel 

odpowiada za szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji 

organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, 

ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i 

gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz 

bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i 

dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w 

celu pozbawienia życia lub zdrowia. Z zakresu ubezpieczenie wyłączone są szkody 

wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 

promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego oraz szkody powstałe w wyniku 

działania substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych na ubezpieczone mienie 

oraz szkody spowodowane atakiem elektronicznym. 

Limit odpowiedzialności: 

2 500 000,00 zł – obligatoryjnie;  

5 000 000,00 zł – fakultatywnie. 

 

 

Pytanie nr 75 

Dotyczy zapisów w pkcie 10.2, Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (Zał. nr 6 – 

Opis przedmiotu zamówienia, A. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk). 

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na wszystkie lokalizacje w klauzuli nowych miejsc 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 76 

Dotyczy zapisów w pkcie 10.16, Klauzula katastrofy budowlanej (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu 

zamówienia, A. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk). 

Prosimy o możliwość przyjęcia zapisów klauzuli ubezpieczenia katastrofy budowlanej o treści j/n: 

Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej 
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Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU, 

ustala się, że: 

1. 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, 

7) wyłączonych z eksploatacji, 

8) 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), 

9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu 

znajdującym się w tych obiektach. 

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 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
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Pytanie nr 77 

Dotyczy zapisów w pkcie 10.12 Klauzula okolicznościowa (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, A. 

ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk). 

Prosimy o dodanie w zapisach SIWZ, w warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w 

klauzuli okolicznościowej treści j/n. 

Proponowany zapis: 

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne 

odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na 

prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody, o ile postępowanie 

nie toczy się w sprawie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 78 

W uzupełnieniu wyłączeń w zakresie ubezpieczeń wnosimy o wprowadzenie zapisu: 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przez 

Ubezpieczającego / Ubezpieczonego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 79 

Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ dotyczących doubezpieczenia w przypadku wyczerpania 

limitów odpowiedzialności. Proponujemy wprowadzenie zapisu o możliwości odnowienia limitów 

jeden raz w rocznym okresie ubezpieczenia według stawek przyjętych w ofercie. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 80 

Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu 

zamówienia,  

B. ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk). 

Wnioskujemy o wprowadzenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk klauzuli 

jak niżej. 

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 

danych  

lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian 
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spowodowanych  

przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. 

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 

1. szkody w danych lub 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 utratą 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, jak również powstałe w ich 

następstwie szkody związane z utratą zysku, 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 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 81 

Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu 

zamówienia, B. ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk). 

Wnioskujemy o określenie w zapisach SIWZ, w warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk, że Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczenie lub 

uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, oprogramowania, nośników danych i danych 

na nich zawartych oraz poniesione w związku ze szkodą koszty dodatkowe, będące następstwem 

wyładowań atmosferycznych, przepięć, jeżeli ubezpieczony sprzęt elektroniczny nie został 

wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. 

Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów 

sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.  

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami 

powinny być: 

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zaleceniami producenta. 

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne 

urządzenia  

do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu 

elektronicznego  

oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 82 
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Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu 

zamówienia, B. ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk). 

Prosimy o potwierdzenie, że miejsce ubezpieczenia ograniczone są tylko i wyłącznie do miejsc na 

terenie RP (nie dotyczy to sprzętu przenośnego) i posiada zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 40.  

 

Pytanie nr 83 

Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, pkt 3.3 Sumy ubezpieczenia – 

wielkości, poz.: Elektroniczne systemy teletechniczne wraz z oprogramowaniem – suma 

ubezpieczenia (PLN): 21.138.052,27 (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, B. ubezpieczenie 

elektroniki od wszystkich ryzyk), podsumowanie w Zał. nr 10, Wykaz elektroniki (stadion) – wartość 

księgowa brutto: 22.138.052,27 i suma ubezpieczenia w Zał. nr 1a, Szczegółowy formularz cenowy 

oraz warunków fakultatywnych - 21.138.052,27 zł. 

Prosimy o wskazanie, który zapis jest właściwy i korektę błędnego wpisu. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1a do SIWZ – szczegółowy formularz cenowy, poz. 

Suma ubezpieczenia - 22 182 256,74 zł. (w załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 1a do SIWZ), 

dodatkowo Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 6, B. Ubezpieczenie elektroniki od 

wszystkich ryzyk,  pkt 3.3.  

BYŁO 

Przedmiot ubezpieczenia –  

Suma 

ubezpieczenia 

(PLN) 

Rodzaj sumy 

ubezpieczenia 

Elektroniczne systemy teletechniczne wraz z 

oprogramowaniem 

21 138 052,27 KB 

Stacjonarny sprzęt elektroniczny 23 785,57 KB 

Przenośny sprzęt elektroniczny 20 418,90 KB 

RAZEM 21 182 256,74  

 

 

JEST 

Przedmiot ubezpieczenia –  

Suma 

ubezpieczenia 

(PLN) 

Rodzaj sumy 

ubezpieczenia 

Elektroniczne systemy teletechniczne wraz z 

oprogramowaniem 

22 138 052,27 KB 

Stacjonarny sprzęt elektroniczny 23 785,57 KB 

Przenośny sprzęt elektroniczny 20 418,90 KB 

RAZEM 22 182 256,74  
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Pytanie nr 84 

Dotyczy zapisów w pkcie 5.10 Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym (Zał. nr 6 – 

Opis przedmiotu zamówienia, B. ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk). 

Prosimy o dodanie w zapisach SIWZ, w warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk, w klauzuli szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym, że Ubezpieczający 

zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji zdjęciowej uszkodzonego mienia oraz zachowania 

uszkodzonych i wymienionych części / sprzętu do wglądu przez Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli szybkiej likwidacji (5.10) w następujący sposób: 

BYŁO 

5.10 Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym  

W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 

godzin) jest konieczne dla normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer, 

itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast 

do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i 

rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości 

szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez 

Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do 

pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po 

zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych 

zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody 

w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 

 

JEST 

5.10 Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym  

W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 

godzin) jest konieczne dla normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer, 

itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela i po wykonaniu 

dokumentacji zdjęciowej może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji 

sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody 

potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół 

(faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; 

w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest 

konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody 

może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w 

przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni 

roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 

 

Pytanie nr 85 

Dotyczy zapisów w pkcie 5.12 Klauzula okolicznościowa (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia,  

B. ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk). 

Prosimy o dodanie w zapisach SIWZ, w warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w 

klauzuli okolicznościowej treści j/n. 
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Proponowany zapis: 

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne 

odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na 

prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody, o ile 

postępowanie nie toczy się w sprawie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 86 

Dotyczy zapisów w pkcie 5.18, Klauzula przepięć (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, B. 

ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk). 

Prosimy o wykreślenie w treści klauzuli przepięć zapisu o ochronie ubezpieczeniowej za szkody 

następcze.  

Dodatkowo w odniesieniu do treści klauzuli proponujemy wprowadzenie: 

- zapisu o zachowaniu możliwości regresu wobec sprawców szkody, 

- limitu odpowiedzialności w wysokości np. 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 87 

Dotyczy zapisów w pkcie 5.19, Klauzula terroryzmu (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, B. 

ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk). 

Prosimy o określenie w wymaganych warunkach ubezpieczenia elektroniki od wszystkich ryzyk, w 

klauzuli terroryzmu, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez 

działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych oraz za wszelkie szkody 

spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie 

jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje modyfikacji klauzuli terroryzmu (5.19) w następujący sposób: 

BYŁO 

5.19 Klauzula terroryzmu 

 Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku 

przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z 

pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych 

przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji 

i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia 

chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania 

pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia. 

 Limit odpowiedzialności:  

 500 000,00 obligatoryjnie, 

 1 000 000,00 fakultatywnie 
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JEST 

5.19 Klauzula terroryzmu 
 Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel 
odpowiada za szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji 
organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, 
ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i 
gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz 
bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i 
dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w 
celu pozbawienia życia lub zdrowia.  

 Limit odpowiedzialności:  

 500 000,00 obligatoryjnie, 

 1 000 000,00 fakultatywnie 

 
Pytanie nr 88 

Dotyczy zapisów warunków fakultatywnych w ubezpieczeniu elektroniki od wszystkich ryzyk - B.3 

Wirusy  

oraz hakerzy.  

Wnosimy o dopisanie obowiązku zabezpieczenia sprzętu w całym okresie zamówienia w 

licencjonowane oprogramowanie antywirusowe. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 89 

Dotyczy zapisów w pkcie 2.1.12, kradzież zwykła (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, B. 

ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk). 

Wnosimy o dopisanie obowiązku zgłoszenia kradzieży na policję niezwłocznie, max. 24 godziny od 

powzięcia wiadomości o zdarzeniu. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację SIWZ. 

 

Pytanie nr 90 

Dotyczy Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, B. ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk. 

W odniesieniu do sprzętu składowanego wnosimy o dopisanie, że warunkiem ochrony 

ubezpieczeniowej jest, aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w 

pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 91 

Dotyczy zapisów w pkcie 2.1, Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia (Zał. nr 6 – Opis 

przedmiotu zamówienia, B. ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk). 
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Wnosimy o uzupełnienie katalogu wyłączeń o poniższe wyłączenia odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek / koszty: 

- skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, 

- wad/ błędów w wykonaniu  istniejących w chwili zawarcia umowy, o których wiedział lub powinien 

wiedzieć ubezpieczający lub jego przedstawiciele, 

- defektów estetycznych, o ile nie powstały wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie mienia, 

- błędnego oprogramowania, 

- niewłaściwego przechowywania wymiennych nośników danych, 

- koszty odtworzenia danych w pamięci ulotnej jednostki centralnej. 

- w odniesieniu do zwiększonych kosztów działalności: 

1. Koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku ze szkodą: 

1) za którą ZU nie ponosi odpowiedzialności na podstawie Sekcji I OWU, 

2) powstałą w każdego rodzaju liniach przesyłowych, 

3) powstałą w systemach pomocniczych, przez które rozumie się systemy konieczne dla 

prawidłowego funkcjonowania ubezpieczonego mienia (są to w szczególności: urządzenia 

klimatyzacyjne, urządzenia podtrzymujące zasilanie (UPS-y), przetworniki częstotliwości, agregaty 

prądotwórcze jako niezależne źródła energii). 

2. Koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, 

zniekształceniem, całkowitym lub częściowym skasowaniem, bezprawnym wykorzystaniem danych i 

oprogramowania. 

3. Koszty powstałe albo zwiększone pośrednio lub bezpośrednio przez którąkolwiek z następujących 

przyczyn: 

1) decyzja władz publicznych, która uniemożliwia lub opóźnia odtworzenie zniszczonego mienia lub 

jego eksploatację, 

2) brak u Ubezpieczającego wystarczających środków kapitałowych na odtworzenie, naprawę lub 

wymianę mienia zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego, 

3) modernizacje i ulepszenia prowadzone w trakcie przeglądów, remontów, odbudowy, naprawy lub 

wymiany ubezpieczonego mienia, 

4) zanieczyszczenie, skażenie, zniszczenie, uszkodzenie lub zepsucie surowców, półproduktów lub 

gotowych produktów, 

5) szkody zaistniałe w wynajętych urządzeniach zastępczych, sprzęcie zastępczym lub systemach 

zewnętrznych wykorzystywanych przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia przerwom lub 

zakłóceniom w prowadzonej działalności. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 92 

Dotyczy zapisów w pkcie 2.2, Koszty dodatkowe w zakresie ubezpieczenia i w pkcie 3.4 Pozostałe 

limity odpowiedzialności (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, B. ubezpieczenie elektroniki od 

wszystkich ryzyk). 
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Wnosimy o potwierdzenie, że  limit odpowiedzialności dla danych, nośników danych, 

oprogramowania wynosi łącznie 300 tys. zł, tj. 250 tys. zł (zapis pkt. 2.2.2 str. 15 Zał. 6 do SIWZ) + 50 

tys. zł (pkt 3.4. str. 16 Zał. 6 do SIWZ). 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 35. 

 

Pytanie nr 93 

Dotyczy zapisów w pkcie 3.4 Pozostałe limity odpowiedzialności (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu 

zamówienia,  

B. ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk) oraz warunku fakultatywnego B4. 

Wnosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do kosztów proporcjonalnych i nieproporcjonalnych (pkt 

3.4 str. 16 Zał. 6 do SWIZ) zastosowanie ma maksymalny okres odszkodowawczy 6 m-cy oraz 

franszyza: dla kosztów proporcjonalnych - 2 dni robocze, dla kosztów nieproporcjonalnych - 2% 

wartości odszkodowania min. 500 zł (analogicznie dla warunku fakultatywnego  B4). 

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza następującą modyfikację SIWZ poprzez dodanie w pkt. 2.2. Koszty 

dodatkowe w zakresie ubezpieczenia, pkt 2.2.3 w poniższym brzmieniu: 

2.2.3. Koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne: limit 100 000,00 zł w systemie na I ryzyko, z 

konsumpcją sumy ubezpieczenia (6 miesięcy – okres odszkodowawczy, czasowy udział własny – 2 dni, 

rozszerzenie ubezpieczenia również o sprzęt przenośny); w ramach ubezpieczenia kosztów 

proporcjonalnych i nieproporcjonalnych rozumie się w szczególności pokrycie przez ubezpieczyciela 

następujących kosztów: wynajęcia zewnętrznego systemu komputerowego w przypadku awarii 

własnego, dodatkowe koszty pracy ludzi celem wprowadzenia danych lub odzyskania danych, 

dodatkowe koszty transportu, itp. 

 

Pytanie nr 94 

Dotyczy zapisów w pkcie 5.2, Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (Zał. nr 6 – Opis 

przedmiotu zamówienia, B. ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk). 

Wnosimy o zapisanie, że Klauzula dotyczy terenu RP /nie dotyczy sprzętu przenośnego/, dla limitu 

10% łącznej sumy ub. sprzętu. 

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza następującą modyfikację SIWZ: 

BYŁO 

5.2 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc  

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że nowo uruchamianie przez Ubezpieczonego 

miejsca prowadzenia działalności będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich 

utworzenia. Termin zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza obszaru działania Ubezpieczonego: w 

ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki. Standard zabezpieczeń ppoż. i przeciwkardzieżowych 

odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności. 
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JEST: 

5.2 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc  

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że nowo uruchamianie przez Ubezpieczonego 

miejsca prowadzenia działalności na terenie RP będą automatycznie pokryte ochroną 

ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Termin zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza obszaru 

działania Ubezpieczonego: w ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki. Standard zabezpieczeń ppoż. 

i przeciwkardzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze 

prowadzonej działalności. 

 

Pytanie nr 95 

Dotyczy zapisów w pkcie 5.7, Klauzula lokalizacji (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, B. 

ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk). 

Wnosimy o zapisanie, że Klauzula dotyczy terenu RP /nie dotyczy sprzętu przenośnego/, dla limitu 

10% łącznej sumy ub. sprzętu. 

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza następującą modyfikację SIWZ: 

BYŁO 

Klauzula lokalizacji 

zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa udzielona na 

podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje, gdzie znajduje się 

ubezpieczone mienie, należące do Ubezpieczonego lub znajdujące się pod jego kontrolą. Standard 

zabezpieczeń ppoż. odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze 

prowadzonej działalności. 

 

JEST 

Klauzula lokalizacji 

zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa udzielona na 

podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje na terenie RP, gdzie znajduje 

się ubezpieczone mienie, należące do Ubezpieczonego lub znajdujące się pod jego kontrolą. Standard 

zabezpieczeń ppoż. odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze 

prowadzonej działalności. 

 

Pytanie nr 96 

Dotyczy zapisów w pkcie 5.3, Klauzula rezygnacji z regresu (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia,  

B. ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk). 

Wnosimy o dopisanie, że klauzula nie ma zastosowania, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie. 

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza następującą modyfikację SIWZ: 

BYŁO 
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5.3 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 pracowników 

 

JEST 

5.3 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 pracowników, chyba że szkoda została 

wyrządzona umyślnie. 

 

Pytanie nr 97 

Dotyczy zapisów w pkcie 5.9, Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym (Zał. nr 6 – Opis 

przedmiotu zamówienia, B. ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk). 

Wnosimy o zmianę treści klauzuli na następującą: 

„Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że odszkodowanie jest wypłacane do wartości 

odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej, 

jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, nie 

gorszy parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów 

transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, 

niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu.” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 98 

Dotyczy zapisów w pkcie 5.11, Klauzula warunków i taryf (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia,  

B. ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk). 

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy mienia ubezpieczanego w systemie sum stałych. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż klauzula 5.11 dotyczy mienia ubezpieczanego w systemie sum stałych.  

 

Pytanie nr 99 

Dotyczy zapisów w pkcie 5.14, Klauzula automatycznego pokrycia (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu 

zamówienia,  

B. ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk). 

Prosimy o poprawienie zapisanej daty – 01.07.2013 r. 

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza następującą modyfikację SIWZ: 

BYŁO 
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5.14 Klauzula automatycznego pokrycia  

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że 

zakresem ubezpieczenia objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i 

modernizowane, inwestycje oraz rzeczy nabywane przez ubezpieczającego podczas trwania umowy 

ubezpieczenia oraz w okresie poprzedzającym zawarcie umowy (tj. od 01.07.2013 r. do dnia 

podpisania umowy), na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy, których powstaje 

po stronie ubezpieczającego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, 

najem, użytkowanie etc.), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie 

od momentu przejścia własności bądź innego prawa na ubezpieczającego, bądź z dniem przejścia na 

ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji 

zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego 

na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty 2 000 000,00 zł bez składki dodatkowej i 

konieczności jej rozliczania.  

W przypadku mienia zgłoszonego przez Zamawiającego o wartości powyżej 500 000,00 zł na 

podstawie niniejszej klauzuli, Ubezpieczyciel potwierdzi fakt objęcia ochroną ubezpieczeniową 

stosownym aneksem do polisy.  

Zamawiający deklaruje możliwość aktualizacji sum ubezpieczenia w momencie wystawiania polis za 

taryfę składki wynikającej ze złożonej oferty przez Wykonawcę. 

 

JEST: 

5.14 Klauzula automatycznego pokrycia  

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że 

zakresem ubezpieczenia objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i 

modernizowane, inwestycje oraz rzeczy nabywane przez ubezpieczającego podczas trwania umowy 

ubezpieczenia oraz w okresie poprzedzającym zawarcie umowy (tj. od 01.07.2016 r. do dnia 

podpisania umowy), na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy, których powstaje 

po stronie ubezpieczającego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, 

najem, użytkowanie etc.), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie 

od momentu przejścia własności bądź innego prawa na ubezpieczającego, bądź z dniem przejścia na 

ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji 

zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego 

na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty 2 000 000,00 zł bez składki dodatkowej i 

konieczności jej rozliczania.  

W przypadku mienia zgłoszonego przez Zamawiającego o wartości powyżej 500 000,00 zł na 

podstawie niniejszej klauzuli, Ubezpieczyciel potwierdzi fakt objęcia ochroną ubezpieczeniową 

stosownym aneksem do polisy.  

Zamawiający deklaruje możliwość aktualizacji sum ubezpieczenia w momencie wystawiania polis za 

taryfę składki wynikającej ze złożonej oferty przez Wykonawcę. 
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Pytanie nr 100 

Dotyczy Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, B. ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk. 

Prosimy o opisanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych ubezpieczanego sprzętu elektronicznego. 

Odpowiedź 

Wszystkie rozdzielnie zarówno komputerowe czy zasilające obwody odbiorcze, oświetleniowe są 

zabezpieczone ochronnikami przepięciowymi klasy C, ponadto obwody odbiorcze są zabezpieczone 

wyłącznikami różnicowymi oraz zabezpieczeniami nadprądowymi. 

 

Pytanie nr 101 

Dotyczy Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, B. ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk. 

Wnosimy o przedstawienie informacji o stosowanych procedur archiwizacji danych (częstotliwości i 

sposobu zabezpieczenia / miejsca przechowywania zapasowych kopii danych). 

Odpowiedź 

Dane są archiwizowane na serwerze zapasowym codziennie. Codziennie też z serwera zapasowego 

kopia zapasowa jest przesyłana do serwerowni na drugim końcu budynku, w której stoi dysk sieciowy 

do kopii zapasowych. Serwerownie są zabezpieczone przed niepowołanych dostępem za pomocą 

systemu kontroli dostępu. Uprawnienia są przydzielane dla uprawnionych osób. Raz w miesiącu 

zawartość kopii zapasowej jest nagrywana na płyty Blue-Ray i przenoszona do skrytki w banku. 

 

Pytanie nr 102 

Dotyczy Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, B. ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk. 

Wnosimy o przeniesienie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk  transformatorów / stacji 

transformatorowych, rozdzielnic (czyli mienia, które nie kwalifikuje się do w ramach warunków 

ubezpieczenia elektroniki) i skorygowanie sumy ubezpieczenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 103 

Prosimy o potwierdzenie, że w warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zakres 

ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności wynikającej z Rozporządzenia ministra finansów z 

dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

zarządcy nieruchomości (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2013 r.). 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 

odpowiedzialności wynikającej z Rozporządzenia ministra finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w 

sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 

dnia 20 grudnia 2013 r.). 

 

Pytanie nr 104 

Dotyczy zapisów w pkcie 3.12, OC awarie instalacji (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, C. 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej). 
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Prosimy o dodanie zapisu:  

„Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, o ile obowiązek konserwacji w/w instalacji spoczywa na 

Ubezpieczonym”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 105 

Dotyczy zapisów w pkcie 3.14, OC środowiskowe (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, C. 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej). 

Prosimy o doprecyzowanie, że warunkiem odpowiedzialności jest zaistnienie szkody w okresie 

ubezpieczenia i ujawnienie się szkody w okresie ubezpieczenie w ciągu 72 h licząc od początku 

zdarzenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 106 

Dotyczy zapisów w pkcie 7.13, Klauzula czystych strat finansowych (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu 

zamówienia, C. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej). 

Prosimy wprowadzenie do treści klauzuli zapisów wyłączenia szkód: 

-   spowodowanych przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy),  

- spowodowanych działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub 

montażem, kontroli i opiniowania,  

- spowodowanych działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, 

ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego 

rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia,  

- powstałych w wyniku niedotrzymania terminów, wstępnych kosztorysów oraz kosztorysów, 

- powstałych w związku z pośrednictwem i organizacją podróży,  

- powstałych w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów 

wartościowych,  

- spowodowanych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 107 

Dotyczy zapisów w Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, C. ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej. 

Ad OC przechowawcy – szkody w mieniu powierzonym z rozszerzeniem o szkody w mieniu 

przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym – czy miejsce przechowywania pojazdów 

mechanicznych ma stały nadzór, pomieszczenie lub plac jest ogrodzony i oświetlony, wjazd 

zabezpieczony jest przed wyjazdem przez osobę nieuprawnioną? 

Odpowiedź 
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Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 42. 

 

Pytanie nr 108 

Dotyczy zapisów w Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, C. ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej. Jaki rodzaj mienia jest poddany obróbce, naprawie przez Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 43. 

 

Pytanie nr 109 

Dotyczy zapisów w Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, C. ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej. 

Ad OC w mieniu po przekazaniu przedmiotu wykonywanej pracy lub usługi – jaki rodzaj usług 

wykonywany jest przez Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 43. 

 

Pytanie nr 110 

Dotyczy zapisów w Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, C. ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej. 

Jakie inwestycje budowalne są planowane przez Zamawiającego, w których będzie występował w 

charakterze inwestora? 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 57. 

 

Pytanie nr 111 

Dotyczy zapisów w Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, C. ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej. 

Prosimy o przedstawienie wykazu pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 

posiadaczy pojazdów? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje wykazem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 

posiadaczy pojazdów. 

 

Pytanie nr 112 

Dotyczy zapisów w Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, C. ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej. 

W kontekście „OC mienie osób trzecich – szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich takich jak: 

sprzęt elektroniczny, gotówka, biżuteria, kosztowności, itp.” – wnosimy o zastosowanie sublimitu w 

wysokości 300.000 zł. 

Odpowiedź 
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Zamawiający potwierdza, iż w odniesieniu do pkt. 3.9 OC przechowawcy – szkody w mieniu 

powierzonym z rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym 

zastosowanie będzie miał limit podany w tabeli pkt. 5.2 – poz. 3.9 (500 000,00 zł). Zamawiający nie 

wyraża zgody na modyfikację w tym zakresie (polegającą na zmianie wysokości tego limitu). 

Jednocześnie dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 3.24. 

 

Pytanie nr 113 

Dotyczy zapisów w Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, C. ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej. 

Wnosimy o usunięcie z zakresu oczekiwanej ochrony „OC przetwarzanie danych osobowych”. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 45.  

 

Pytanie nr 114 

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Wnosimy o rezygnację z Klauzuli prawa opcji. Zamawiający oczekuje bliżej nieokreślonej możliwości 

rozszerzenia zamówienia co powoduje, że Ubezpieczyciel nie ma żadnej możliwości oceny ryzyka. 

Poza tym klauzula daje możliwość do nieograniczonej liczby zgłaszania możliwości rozszerzenia 

zamówienia (do wysokości sumy głównej). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 115 

Wnosimy o zmianę zapisów w pkcie D.2 ppkt 3.2.1 (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, D. 

ubezpieczenia komunikacyjne), z zapisu: 

3.2.1 Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie AC w ruchu i postoju obejmuje szkody powstałe na 

terytorium RP oraz w granicach geograficznych Europy i systemu Zielonej Karty poza Europą. 

na 

1.2.1 Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie AC w ruchu i postoju obejmuje szkody powstałe na 

terytorium RP oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich 

terytoriów), a także Maroka,Tunezji i Izraela (szkody powstałe na terytorium Gruzji nie są objęte 

ochroną ubezpieczeniową). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 116 

Wnosimy o zmianę zapisów w pkcie D.2 ppk.3.5.3 (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, D. 

ubezpieczenia komunikacyjne), z zapisu: 

3.5.3. Likwidacja szkód odbywać się będzie w wariancie tzw. WARSZTAT (koszty naprawy ustalane są 

na podstawie cen części oryginalnych serwisowych tzn. części zamiennych produkowanych zgodnie 

ze standardami produkcyjnymi producenta danej marki bez pomniejszania procentowego w 
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zależności od okresu eksploatacji). Jeżeli rzeczywiste koszty naprawy pojazdu nie przekroczą 70% 

wartości pojazdu aktualnej na dzień szkody Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo wymagać 

likwidacji szkody jako szkody częściowej (bez względu na zasady uznawania szkody za całkowitą). 

na 

3.5.3. Likwidacja szkód odbywać się będzie w wariancie tzw. WARSZTAT (koszty naprawy ustalane są 

na podstawie cen części oryginalnych serwisowych tzn. części zamiennych produkowanych zgodnie 

ze standardami produkcyjnymi producenta danej marki bez pomniejszania procentowego w 

zależności od okresu eksploatacji). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 117 

Wnosimy o zmianę zapisów w pkcie D.2 ppk.3.6.5 (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, D. 

ubezpieczenia komunikacyjne), z zapisu: 

3.6.5. W przypadku pozostałości po szkodzie całkowitej w zależności od wyboru Ubezpieczającego, 

Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do: 

3.6.5.1. aktywnej pomocy w sprzedaży uszkodzonego pojazdu w oparciu o ofertę kupna pozostałości 

po szkodzie uzyskaną w drodze aukcji elektronicznej. W sytuacji kiedy niemożliwe będzie uzyskanie 

oferty w drodze aukcji lub Ubezpieczony nie będzie zainteresowany sprzedażą uszkodzonego pojazdu 

za oferowaną cenę, wysokość odszkodowania zostanie ustalona w oparciu o kosztorys Wykonawcy 

(po akceptacji Ubezpieczonego). 

3.6.5.2. pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w 

ramach ubezpieczenia assistance – limit 10% sumy ubezpieczenia uszkodzonego pojazdu. 

na 

3.6.5. W przypadku pozostałości po szkodzie całkowitej w zależności od wyboru Ubezpieczającego, 

Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do: 

3.6.5.1. aktywnej pomocy w sprzedaży uszkodzonego pojazdu w oparciu o ofertę kupna pozostałości 

po szkodzie uzyskaną w drodze aukcji elektronicznej. W sytuacji gdy niemożliwe będzie uzyskanie 

oferty w drodze aukcji lub Finansujący nie będzie zainteresowany sprzedażą uszkodzonego pojazdu 

za oferowaną cenę, wysokość odszkodowania zostanie ustalona zgodnie z OWU AC/KR.  

3.6.5.2. pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w 

ramach ubezpieczenia assistance – limit 10% sumy ubezpieczenia uszkodzonego pojazdu, lecz nie 

więcej niż 4 000 PLN, z tym że uzasadnione koszty transportu uszkodzonego pojazdu nie mogą 

przekroczyć: 

1) 1 000 PLN w przypadku transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 

tony,  

2) 1 500 PLN w przypadku pozostałych pojazdów nie wymienionych w pkt 1). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 118 
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Wnosimy o zmianę zapisów w pkcie D.3 ppk.2. (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, D. 

ubezpieczenia komunikacyjne), z zapisu: 

2. Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z 

ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania 

w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy 

pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu oraz zwrot udokumentowanych kosztów leczenia 

powstałych w wyniku zdarzenia w wysokości nie większej niż 10 % sumy ubezpieczenia. 

na 

2. Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z 

ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania 

w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy 

pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu oraz zwrot udokumentowanych kosztów leczenia 

powstałych w wyniku zdarzenia w wysokości nie większej niż 10 % sumy ubezpieczenia, pod 

warunkiem, że poniesione zostały w związku z objętym ochroną nieszczęśliwym wypadkiem i w 

okresie nie dłuższym niż dwa lata od dnia zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Za koszty leczenia 

uważa się wydatki powstałe z tytułu: 

1) udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, 

2) pobytu w szpitalu, badań, zabiegów i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych), 

3) nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, 

4) przewozu Ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do szpitala lub ambulatorium. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 119 

Wnosimy o zmianę zapisów w pkcie D.4 ppk.2.6. (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, D. 

ubezpieczenia komunikacyjne), z zapisu: 

2.6. wynajmu pojazdu zastępczego w razie wypadku, awarii lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu, 

na okres do 7 dni. Wykonawca zapewnia dostarczenie i odbiór pojazdu zastępczego za pojazd 

ubezpieczony (lub dojazd kierowcy i pasażerów do miejsca wypożyczenia pojazdu). Wykonawca 

zapewni pojazd zastępczy bez względu na czas naprawy na okres nie krótszy niż 3 dni. 

na 

2.6. wynajmu pojazdu zastępczego w razie wypadku lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu, na okres 

do 7 dni a po awarii do 5 dni (maksymalnie 2 razy w okresie rocznego ubezpieczenia danego 

pojazdu). Wykonawca zapewnia dostarczenie i odbiór pojazdu zastępczego za pojazd ubezpieczony 

(lub dojazd kierowcy i pasażerów do miejsca wypożyczenia pojazdu). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 120 
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Wnosimy o usunięcie pktu D.2 ppk.2.7 (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, D. ubezpieczenia 

komunikacyjne): 

2.7. spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa osób upoważnionych do korzystania z pojazdów. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 121 

Dotyczy zapisów w pkcie 3.3.2 (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, str. nr 2).  

Wnosimy o dopisanie, że to postanowienie dotyczy rat niewymagalnych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 122 

Dotyczy zapisów w pkcie 3.3.3 (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, str. nr 2).  

Wnosimy o dopisanie na końcu zdania: „pod warunkiem posiadania wystarczającej ilości środków 

finansowych na koncie”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 123 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają OWU 

Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 22. 

 

Pytanie nr 124 

Dotyczy zapisów w Zał. nr 5, wzór umowy ubezpieczenia generalnego, § 5 ust. 1 pkt b), d), e), f).   

Wnosimy o dopisanie, że zmiany te wymagają zgody wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 125 

Dotyczy zapisów w pkcie u., Akty terrorystyczne (Zał. nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia, str. nr 39). 

Prosimy o określenie w treści definicji aktów terrorystycznych, że ubezpieczyciel nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działanie substancji toksycznych, chemicznych lub 

biologicznych oraz za wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to 

włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 74 i 87 i jednocześnie wykreśla lit u. Akty 

terrorystyczne (str.39). 
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Pytanie nr 126 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – przedmiot ubezpieczenia. 

Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgłaszana jest murawa 

stadionowa, boisk piłkarskich? Jeśli tak prosimy o podanie sum ubezpieczenia, ze wskazaniem 

dokładnego miejsca. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla murawy stadionu. 

 

Pytanie nr 127 

Prosimy o rezygnację z wymogu wyznaczania likwidatora szkód mienia i OC. Szkody są zgłaszane do 

Centrum Pomocy Klienta czynnego 24h/doba, 7 dni w tygodniu. Po zgłoszeniu szkody podawane są 

każdorazowo dane likwidatora i dane kontaktowe osoby prowadzącej. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 128 

Prosimy o akceptację treści klauzuli terroryzmu : 

Klauzula ryzyka terroryzmu 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek aktów 

terrorystycznych, za które uważa akcje o charakterze przestępczym, organizowane indywidualnie 

lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, 

skierowane przeciwko interesom politycznym lub gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, 

bądź przeciwko stosunkom majątkowym osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz 

bezpieczeństwu publicznemu, w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i 

dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu 

pozbawienia życia lub zdrowia ludzi lub zniszczenia mienia. 

2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: 

a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, 

chemicznych lub biologicznych 

b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z  wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 

promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego 

c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku 

działania wirusów komputerowych 

d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, 

gróźb oraz fałszywych alarmów 

e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, 

nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni 
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f) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub 

potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało 

pisemnie uzgodnione z UNIQA, zanim środki te zostały podjęte 

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 

.................... zł 

4. Franszyza redukcyjna: 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 zł 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 74 i 87. 

 

Pytanie nr 129 

Jeżeli nie, to prosimy o uzupełnienie treści klauzuli terroryzmu z SIWZ o treść preambuły: ” Z 

zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, ustala się, że:” 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 74 i 87. 

 

Pytanie nr 130 

Prosimy o podanie przyczyn szkód majątkowych oraz ich wartość jednostkową. Prosimy także na 

wskazanie jakie czynności podjęto aby szkody tego rodzaju nie powtórzyły się. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytań i odpowiedzi nr 4 i 5. 

 

Pytanie nr 131 

Proszę o podanie daty ustanowienia rezerwy na szkodę w mieniu lub daty powstania szkody. Jaka jest 

przyczyna utrzymywania rezerwy mimo tak odległego okresu likwidacji szkody (2014r). 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że rezerwy na wypłatę odszkodowania dotyczą zdarzeń z lutego 2016 r. – 

szkoda dotyczy wybycia/ stłuczenia dwóch szyb. 

 

Pytanie nr 132 

OC przechowawcy – proszę o podanie jakie mienie ma zostać objęte ubezpieczeniem – czy także 

samochody? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować również samochody.  

 

Pytanie nr 133 

OC produkt – czy produkty typu alkohol i tytoń są wyłączone z ochrony? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie oczekuje udzielania ochrony ubezpieczeniowej za w/w produkty w związku z 

brakiem odpowiedzialności po swojej stronie za wprowadzenie powyższych produktów do obrotu/ 

użycia. 
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Pytanie nr 134 

OC imprez – prosimy o podanie: 

a. Czy imprezy są organizowane na terenie otwartym czy także w budynkach 

b. Jaka jest maksymalna liczba uczestników 

c. Czy imprezy są płatne czy bezpłatne 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż imprezy są organizowane zarówno na terenie otwartym, jak i w obiekcie. 

Organizowane są zarówno imprezy płatne, jak i bezpłatne. 

  

Pytanie nr 135 

OC za szkody wyrządzone pokazami fajerwerków – czy pokazy są przeprowadzane przez 

profesjonalne firmy zewnętrzne 

Odpowiedź 

Na trybunach stadionu używanie rac jest zabronione. Ewentualnie pokazy fajerwerków mogą być 

przeprowadzone przez firmę zewnętrzną po uzyskaniu akceptacji Staży Pożarnej. 

 

Pytanie nr 136 

Likwidacja szkód – prosimy o przyjęcie czasu na oględziny: 3 dni robocze 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 137 

Opcja ubezpieczenia na 3 rok. Prosimy o zgodę na przyjęcie warunku szkodowości za 2 lata w 

wysokości do 50% liczonej jako stosunek szkód wypłaconych i utworzonych rezerw do składki 

opłaconej z danego rodzaju ubezpieczenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 138 

Opcja ubezpieczenia mienia i OC na 3 rok – prosimy o przyjęcie składki wyższej o 20%. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 139 

Opcja ubezpieczenia mienia i OC na 3 rok – prosimy o potwierdzenie, że podana składka dotyczy 

niezmienionego zakresu i sum ubezpieczenia/limitów nie wyższych niż wynikających z bieżącej SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że opcja przedłużenia zamówienia na kolejny rok w ramach prawa opcji 

dotyczy powtórzenia zamówienia na zasadach i w zakresie w jakim będzie udzielane zamówienie 

podstawowe, z tym jednak zastrzeżeniem, że mogą ulec zmianie sumy ubezpieczenia wynikające ze 
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zmian w posiadaniu i dysponowaniu mieniem, którego sumy ubezpieczenia ustalone są na podstawie 

ewidencji środków trwałych. 

Pytanie nr 140 

Opcja ubezpieczenia na 3 rok – prosimy o przeniesienie opcji do warunków fakultatywnych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 141 

Sprzęt elektroniczny – prosimy o przyjęcie limitu na rozszerzenie zakresu terytorialnego do 10.000 

PLN. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 142 

Prosimy o wyjaśnienie zastosowanych limitów w ubezpieczeniu : 

a. mienia od wszystkich ryzyk – mienie ubezpieczany w systemie pierwszego ryzyka p. 3.4 (zał. 6) 

b. sprzętu elektronicznego  

-koszty odtworzenia danych, nośników danych oraz licencjonowanego oprogramowania 

-koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne  

Czy są odrębnymi sumami ubezpieczenia (nie są sumowane w druku oferty) czy limitami w  ramach 

przyjętych sum ubezpieczenia sprzętu ? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wskazane powyżej limity są odrębnymi sumami ubezpieczenia – limitami 

na pierwsze ryzyko dla tych zdarzeń. W formularzu ofertowym dokonania zsumowania mienia 

ubezpieczonego w systemie sum stałych. 

 

Pytanie nr 143 

Proszę o wyjaśnienie różnicy wartości podanej w p 2.2.2 – Załącznik nr 6 (suma ubezpieczenia) oraz 

tabeli 3.4 (limit)  - koszty odtworzenia danych, nośników danych oraz licencjonowanego 

oprogramowania 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 35. 

 

Pytanie nr 144 

Proszę o informację dotycząca zakresu i wartości robót  budowlanych o których mówi klauzula 

ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie jest w stanie podać wszystkich przyszłych planowanych i nieplanowanych 

remontów. Intencją dla Zamawiającego było ubezpieczenie skutków ewentualnych remontów, 

napraw i konserwacji prowadzonych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia na przedmiocie 

ubezpieczenia. 
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Pytanie nr 145 

W związku z zapisami pkt.1.3.1 Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk „Nie dopuszcza się 

wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód w sieciach elektrycznych, teleinformatycznych i 

informatycznych” – proszę o potwierdzenie , że w/w sieci znajdują się w obrębie zgłoszonych 

lokalizacji lub w odległości 1000m od nich. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 27. 

 

Pytanie nr 146 

Pytanie dot.  Załącznika nr 6 : ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności: proszę o  

informacje, czy rzeczy wartościowe (biżuteria, gotówka itd.) są przechowywane w depozytach czy 

bezpośrednio w szatniach? Jak przed dostępem osób trzecich są zabezpieczone szafki?  

Odpowiedź 

Podczas imprez wykorzystywane są trzy metalowe szafki depozytowe po 20 skrytek zamykanych na 

klucz, łączna ilość to 60 szafek. 

 

Pytanie nr 147 

Pytanie dot. Załącznika nr. 6: ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności: ile jest parkingów 

strzeżonych? Ile jest miejsc parkingowych? Jak parking jest zabezpieczony? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 42 

 

Pytanie nr 148 

Pytanie dot. Załącznika nr 6: ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności: proszę o informacje 

jakie mienie jest poddawane obróbce, naprawie, czyszczeniu? 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 43. 

 

Pytanie nr 149 

Pytanie dot. Załącznika nr 6: ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności: proszę o informacje 

jakie inwestycje budowlane planuje Zamawiający w okresie ubezpieczenia? 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 57. 

 

Pytanie nr 150 

Pytanie dot. Załącznika nr.6:  ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności: proszę o 

wyjaśnienie jakiego rodzaju szkody mają być objęte w ramach rozszerzenia .3.24: OC mienie osób 

trzecich – szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich takich jak: sprzęt elektroniczny, gotówka, 

biżuteria, kosztowności, itp.”, także w kontekście rozszerzeń: nr. 3.9. OC przechowawcy i 3.10. OC w 

mieniu poddanym obróbce? 
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Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 23 i 43. 

 

Pytanie nr 151 

Pytanie dot. Załącznika nr. 6: ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności: Prosimy o 

potwierdzenie, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte w OWU Ubezpieczyciela będą 

miały zastosowanie o ile Zamawiający nie włączył ich wprost do zakresu ochrony w SIWZ 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy 

prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające 

bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że 

Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

 

Pytanie nr 152 

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres 

ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez motorowych, 

wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych oraz takich gdzie celem jest uzyskanie 

prędkości maksymalnej.  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla szkód związanych z 

organizacją imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych oraz takich 

gdzie celem jest uzyskania prędkości maksymalnej. 

 

Pytanie nr 153 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją 

imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu 

osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do 

których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i 

snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i 

skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, 

hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 152. 

 

Pytanie nr 154 

Proszę o informację, jakich krajów spoza UE ma dotyczyć bezpłatna Zielona Karta? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie jest w stanie określić jakich krajów spoza UE może dotyczyć Zielona Karta – 

aktualnie nie ma takiej potrzeby. 

 

Pytanie nr 155 

Proszę o wykreślenie z zakresu AC odpowiedzialności za szkody spowodowane: 
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a. wskutek rażącego niedbalstwa osób upoważnionych do korzystania z pojazdów; 

b. użyciem pojazdów podczas zajęć dydaktycznych, wystaw oraz prezentacji;  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana modyfikację. 

Pytanie nr 156 

Proszę o wyrażenie zgody na zastosowanie poniższej treści klauzuli: 

Jest: Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych  

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:  

urządzeniami zabezpieczającymi pojazd przed kradzieżą, wymaganymi przy zawarciu umowy 

ubezpieczenia są:  

a. w pojazdach o sumie ubezpieczenia do 65 000 zł (netto) co najmniej jedno atestowane 

urządzenie; 

b. w pojazdach o sumie ubezpieczenia powyżej 65 000 zł (netto) co najmniej dwa różne, 

samodzielne, atestowane urządzenia w tym autoalarm;  

Proponowana: Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych  

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:  

urządzeniami zabezpieczającymi pojazd przed kradzieżą, wymaganymi przy zawarciu umowy 

ubezpieczenia są:  

a. w pojazdach o sumie ubezpieczenia do 80.000 zł (brutto) co najmniej jedno atestowane 

urządzenie; 

b. w pojazdach o sumie ubezpieczenia od 80 001 zł (brutto) do 250 000 zł (brutto) co najmniej dwa 

różne, samodzielne, atestowane urządzenia w tym autoalarm;  

c. wartość netto pojazdu powyżej 250 000 zł (brutto) - trzy zabezpieczenia (w tym jednym z nich 

musi być zamontowana w pojeździe mechaniczna blokada skrzyni biegów lub czynny i aktywny 

system lokalizacji i odnajdowania pojazdu np. GPS), 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana modyfikację. 

 

Pytanie nr 157 

Proszę o wprowadzenie składki minimalnej w AC w wysokości 300 zł niezależnie od zastosowanego 

wskaźnika dla danej grupy pojazdów wskazanych w załączniku nr 12 do SIWZ mających być 

ubezpieczone w zakresie AC. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana modyfikację. 

 

Pytanie nr 158 

Proszę o potwierdzenie, iż tylko w przypadku pojazdów fabrycznie nowych suma ubezpieczenia 

fakturowa ma być stała przez okres 12 miesięcy. 

Odpowiedź 
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Zamawiający potwierdza, iż tylko w przypadku pojazdów fabrycznie nowych suma ubezpieczenia 

fakturowa ma być stała przez 12 miesięcy.  

 

Pytanie nr 159 

W związku z funkcjonującą na rynku usługą Assistance dla ściśle określonej grupy pojazdów proszę o 

zmianę oczekiwanego zakresu Assistance na poniższy: 

a. usługa Assistance dla pojazdów osobowych, osobowo-ciężarowych oraz ciężarowych o ładowności 

do 2,5 tony maksymalnie do 15 lat ich eksploatacji. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana modyfikację. 

 

Pytanie nr 160 

Proszę o informację na temat rodzaju i wartości wyposażenia dodatkowego, specjalistycznej 

nadbudowy zamontowanej na stałe, specjalistycznego wyposażenie niebędącego elementem 

nadbudowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że nie posiada pojazdów z powyższym wyposażeniem 

 

Pytanie nr 161 

Proszę o potwierdzenie, iż w przypadku skorzystania z prawa opcji na ubezpieczenie pojazdów : 

Prawo opcji  

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015 r., poz. 2164). Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa 

opcji) rozszerzenia zamówienia. Faktyczne potrzeby Ubezpieczającego realizowane w ramach prawa 

opcji będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia do wysokości 20 000,00 zł w 

ramach ubezpieczeń komunikacyjnych na warunkach i stawkach określonych i uzgodnionych w 

przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

- proponowana składka 20.000 zł dotyczy zgłoszonej listy pojazdów oraz sumy Ubezpieczenia nie 

wyższej niż w pierwszym roku umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że z opcji może być sfinansowane ubezpieczenie nowego pojazdy. Wskazane 

w załączniku nr 12 pojazdy będą ubezpieczone w ramach zamówienia podstawowego. 

 

Pytanie nr 162 

Prosimy o wprowadzenie modyfikacji definicji terroryzmu zgodnie z poniższą propozycją: 

Postanowienia specjalne dotyczące ryzyka terroryzmu  

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w OWU, polisie lub w 

załączonych do nich dodatkach, w odniesieniu do wyłączenia ryzyka terroryzmu  zastosowanie mają 

poniższe zmiany: 

Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej na wypadek utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego 

mienia, powstałego  w wyniku aktu terroryzmu z zastrzeżeniem jak niżej: 
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1. Dla celów niniejszej umowy ubezpieczenia 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, z zamiarem wywarcia wpływu na rząd lub 

zastraszenia społeczeństwa albo jego części.  

2. Bez względu na wystąpienie jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń przyczyniających się 

równocześnie bądź w dowolnej innej kolejności do powstania danej szkody, z ochrony 

ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia wyłączone są:  

a)  wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w 

wyniku przerwy w dostawie mediów lub łączności (np. gaz, prąd, woda, telekomunikacja), 

b)  wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z  

zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego, rozumianych jako 

zanieczyszczenie jak również zatrucie lub uniemożliwienie korzystania lub ograniczenie w korzystaniu 

z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych. 

c) wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki  o charakterze bezpośrednim lub pośrednim 

wynikłe z groźby popełnienia aktu terroryzmu. 

d) wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki o charakterze bezpośrednim lub pośrednim, 

spowodowane, wynikające lub powiązane z jakimikolwiek działaniami mającymi na celu 

kontrolowanie, zabezpieczenie, powstrzymanie lub będącymi w podobny sposób powiązanymi z 

ryzykiem terroryzmu.  

e) wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio w 

przypadku aktów terroryzmu popełnionych w imieniu lub w powiązaniu z jakimkolwiek rządem.  

f)  wszelkie straty finansowe w konsekwencji szkody w ubezpieczonym mieniu, w szczególności utrata 

zysku.  

3.  Dla celów niniejszej umowy ubezpieczenia za jedno zdarzenie uważane są wszystkie akty 

terroryzmu, skutkujące utratą lub uszkodzeniem ubezpieczonego mienia,  zaistniałe w przeciągu 

okresu 72 godzin. 

4. Wszelkie pozostałe postanowienia umowy ubezpieczenia  pozostają niezmiennie w pełnym 

brzmieniu w mocy.  

5. We wszystkich pozwach, procesach lub innym postępowaniu, jeżeli Wykonawca stwierdza, że 

odszkodowanie nie jest należne, ciężar dowodu, że zaistniała szkoda jest objęta odpowiedzialnością  

spoczywa na Ubezpieczającym. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 74 i 87. 

 

Pytanie nr 163 

Odnośnie pkt. 2.1.1. cześć A, wyłączenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – czy intencją 

zamawiającego jest wyłączenie także przewrotu wojskowego, buntu w siłach zbrojnych, rebelii, jak 

również działań podejmowanych w celu kontroli, zapobieżenia lub powstrzymania wszystkich 

zawartych w wyłączeniu zjawisk oraz zjawisk represyjnych stosowanych przez organy państwa. 

Odpowiedź 
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Zamawiający określił akceptowalne wyłączenia w punkcie 2.2.1 części A, nie było intencją 

Zamawiającego dobrowolne rozszerzenia i interpretowanie podanego w SIWZ katalogu zdarzeń. 

 

Pytanie nr 164 

Prosimy o dodanie do listy wyłączeń części A, w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk działania 

wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych itp.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 165 

Prosimy o dodanie do listy wyłączeń części A, w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk chorób, 

epidemii i innych drobnoustrojów chorobotwórczych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 166 

Prosimy o dodanie do listy wyłączeń części B, w ubezpieczeniu elektroniki od wszystkich ryzyk 

wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy w częściach wymienialnych, w szczególności takich jak: 

żarówki, lampy elektryczne, taśmy, bezpieczniki, uszczelki, pasy, kable, łańcuchy, opony, wymienne 

narzędzia, cylindry grawerowane, przedmioty ze szkła, porcelana lub ceramika, sita, tkaniny lub 

jakiekolwiek środki eksploatacyjne (np. olej smarowniczy, paliwo, chemikalia). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 167 

Prosimy o dodanie do listy wyłączeń części B, w ubezpieczeniu elektroniki od wszystkich ryzyk 

wyłączenia odpowiedzialności szkód w postaci defektów estetycznych, w szczególności takich jak 

wgniecenia, zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 168 

Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14 września 2016 r. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ i zmienia termin składania ofert na 13.09.2016 r. 

 

Pytanie nr 169 

czy konstrukcja dachu wymaga ingerencji mechanicznej / fizycznej w celu odśnieżania dachu / 

zadaszeń i czy jest wprowadzona / obowiązująca procedura odśnieżania usuwania śniegu z zadaszeń 

/ dachu obiektu Stadionu?  

Odpowiedź 
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Dach odśnieżany jest fizycznie przez firmę zewnętrzną.  

 

Pytanie nr 170 

czy stadion posiada sprawne / konserwowane stałe urządzenia gaśnicze ( urządzenia gaśnicze wodne, 

np. tryskaczowe, zraszaczowe lub  parowe, pianowe, itp.) Jeśli tak to jakie i w jakich pomieszczeniach 

są zainstalowane.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje iż posiada sprawne gaśnice, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne (corocznie 

sprawdzane). 

 

Pytanie nr 171 

zał. 2C - warunki ochrony przeciwpożarowej na Stadionie zawiera informacje o planach 

wprowadzenia zabezpieczeń ochrony, proszę o informacje czy zostały wykonane i czy są sprawne.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje iż Stadion Miejski posiada zabezpieczenia wymagane przepisami ppoż. 

Wszystkie elementy zabezpieczeń ppoż. wynikają z przepisów zostały wykonane i są sprawne. 

 

Pytanie nr 172 

Czy występują zawilgocenia, zagrzybienia w pomieszczeniach Stadionu oraz czy w okresie 2014 - 2016 

wykonywane były czynności usuwania zawilgocenia, zagrzybienia.  

Odpowiedź 

Po szkodzie która miała miejsce w 2014 r. zostały przeprowadzone prace usuwania zawilgocenia i 

zagrzybienia. W powyższym okresie pojawiały się incydentalne przecieki przez dylatację 

konstrukcyjne, które były usuwane na bieżąco. 

 

Pytanie nr 173 

Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 16 września 2016; 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ i zmienił termin składania ofert na 13.09.2016 r. 

 

Pytanie nr 174 

Wnioskujemy o informację, czy w sprawach nieuregulowanych w dokumentacji przetargowej 

zastosowanie znajdują warunki ubezpieczenia wykonawcy; 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 22. 

 

Pytanie nr 175 

Wnioskujemy o wyjaśnienie, czy wyłączenia wykonawcy zawarte w warunkach ubezpieczenia 

wykonawcy, które nie zostały wymienione na liście akceptowalnych wyłączeń do części A 

(Ubezpieczenie mienia) i do części B (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego), znajdują zastosowanie; 

Odpowiedź 
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Zamawiający wyjaśnia, iż zastosowanie będą miały jedynie wyłączenia wymienione w części A i B 

SIWZ.  

 

Pytanie nr 176 

Wnioskujemy o informację, czy „Całkowita wartość zamówienia” oznacza budżet Zamawiającego 

przeznaczony na zamówienie usługi ubezpieczenia; 

Odpowiedź 

Całkowita wartość zamówienia oznacza kwotę przeznaczoną na sfinansowania zamówienia. 

 

Pytanie nr 177 

Wnioskujemy o informację, czy „Całkowita wartość zamówienia” obejmuje także składki wynikające z 

„Prawa opcji”; 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w szacowaniu wartości zamówienia uwzględniono prawo opcji. 

 

Pytanie nr 178 

Wnioskujemy o wprowadzenie do treści SIWZ klauzuli wypowiedzenia następującej treści: 

Klauzula wypowiedzenia umowy 

Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że 

Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą: 

a) wysoka szkodowość (w przypadku gdy przed zakończeniem, pierwszego rocznego okresu 

rozliczeniowego szkodowość  z pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia będzie wyższa niż 60% - 

przez szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych szkód i zawiązanych rezerw szkodowych do 

składki przypisanej w danym, 12-sto miesięcznym okresie rozliczeniowym),  

b) szkody frekwencyjne (w trakcie pierwszego okresu rozliczeniowego wstępować będą szkody 

frekwencyjne),  

c) zmiana profilu działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 

d) uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w 

Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na 

znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak 

możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia, 

e) utrata licencji, zezwolenia, koncesji lub innej decyzji administracyjnej uprawniającej do 

prowadzenia działalności 

f) ogłoszenie upadłości Ubezpieczyciela. 

W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela na podstawie powyższych 

przesłanek Ubezpieczyciel może przedstawić warunki kontynuacji umowy w kolejnym okresie 

ubezpieczenia. W razie dojścia stron do porozumienia umowa może być kontynuowana na odrębnie 

uzgodnionych warunkach, a złożone wypowiedzenie staje się bezskuteczne. 

Powstanie szkody czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny 

powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie. 
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Składka za kolejne okresy ubezpieczenia w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 179 

W odniesieniu do Ogólnych postanowień dotyczących sposobu i warunków realizacji zamówienia, 

Wypłata odszkodowania, punkt 3.3.2 wnioskujemy o uzupełnienie postanowienia w następujący 

sposób: „Wypłaty wszelkich odszkodowań płatne są przelewem w terminie do 30 dni od daty 

zgłoszenia szkody, pod warunkiem ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela na podstawie 

kompletu wymaganych dokumentów lub 14 dni od daty ostatecznego wyjaśnienia wszystkich 

okoliczności dotyczących szkody”; 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

W odniesieniu do części A Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich: 

 

Pytanie nr 180 

W odniesieniu do części A Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich pkt. 1.2.3. (mienie wyłączone z 

eksploatacji) wnioskujemy o podanie wartości mienia, które jest wyłączone z eksploatacji lub 

zostanie wyłączone z eksploatacji w okresie ubezpieczenia objętym zamówieniem. Ponadto 

wnioskujemy o podanie rodzaju i wartości mienia, które w okresie ubezpieczenia objętym 

zamówieniem zostanie włączone do ubezpieczenia; 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytań i odpowiedzi nr 14 i 15. 

 

Pytanie nr 181 

Wnioskujemy o podanie informacji o rodzaju i wartości prac modernizacyjnych/remontowych 

planowanych na okres ubezpieczenia objęty zamówieniem; 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 7. 

 

Pytanie nr 182 

W odniesieniu do punktu 2.1 (Akceptowalne wyłączenia) wnioskujemy o rozszerzenie listy 

akceptowalnych wyłączeń o „skażenie, zanieczyszczenie mienia, jeśli nie powstały w związku z 

niewyłączoną szkodą majątkową w mieniu objętym polisą”; 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 183 
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W odniesieniu do punktu 2.1 (Akceptowalne wyłączenia) wnioskujemy o całkowite usunięcie z 

zakresu ubezpieczenia szkód polegających na systematycznym zawilgoceniu, zagrzybieniu, 

zapleśnieniu; 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 184 

W odniesieniu do punktu 2.1 (Akceptowalne wyłączenia) wnioskujemy o uzupełnienie listy wyłączeń 

o uszkodzenie danych lub oprogramowania w szczególności  jakąkolwiek niekorzystną zmianę w 

danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych spowodowanych skasowaniem, 

rozkładem lub deformacją oryginalnych struktur, jak również o uzupełnienie listy wyłączeń o skutki 

ataków sieciowych oraz działania złośliwego oprogramowania, w tym m.in. wirusów komputerowych, 

koni trojańskich, „robaków” itp.; 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 185 

W odniesieniu do punktu 2.1.5 (Akceptowalne wyłączenia – energia jądrowa etc.) prosimy o 

potwierdzenie, że wyłączenie to obowiązuje także dla szkód spowodowanych aktami terroru; 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 74. 

 

Pytanie nr 186 

W odniesieniu do punktu 3.3 (sumy ubezpieczenia) wnioskujemy o doprecyzowanie, czy pozycja „Sieć 

elektryczna, linie kablowe, kanalizacja sanitarna, deszczowa, kablowa CCTV, teletechniczna, sieci 

wodociągowe” obejmuje napowietrzne linie przesyłowe znajdujące się dalej niż 300m od lokalizacji 

Ubezpieczającego – jeśli tak, to jaka jest ich wartość; 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 27. 

 

Pytanie nr 187 

W odniesieniu do punktu 3.3 (sumy ubezpieczenia) wnioskujemy o doprecyzowanie, czy pozycja „Sieć 

elektryczna, linie kablowe, kanalizacja sanitarna, deszczowa, kablowa CCTV, teletechniczna, sieci 

wodociągowe” obejmuje sieci wodociągowe znajdujące się poza lokalizacją Ubezpieczającego; 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 27. 

 

Pytanie nr 188 

W odniesieniu do Klauzuli reprezentantów (10.1) wnioskujemy o rozszerzenie katalogu 

reprezentantów o prokurentów; 

Odpowiedź 
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Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 189 

W odniesieniu do Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (10.2) wnioskujemy o 

wprowadzenie limitu odpowiedzialności na lokalizację w wysokości 5 000 000,00 PLN; 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 190 

W odniesieniu do Klauzuli rezygnacji z regresu wnioskujemy o następujące uzupełnienie „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 pracowników, za wyjątkiem szkód 

wyrządzonych wskutek winy umyślnej.” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 191 

W odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy (10.4) 

wnioskujemy o doprecyzowanie, że klauzula ta odnosi się do robót budowlano-montażowych, 

których wartość kontraktu nie przekracza 2 000 000,00 PLN; 

Odpowiedź 

Zamawiający nie oczekuje objęcia ochroną kontraktów remontowo- budowlanych do kwoty 

2 000 000,00 a odpowiedzialności za skutki (szkody) prac remontowo- budowlanych w przedmiocie 

tych prac do wysokości 2 000 000,00 zł – możliwe są kontrakty wyższe. 

 

Pytanie nr 192 

W odniesieniu do Klauzuli lokalizacji (10.9) wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 

500 000,00 PLN; 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 193 

W odniesieniu do Klauzuli mienia ruchomego (10.13) prosimy o sprecyzowanie, czy intencją 

Ubezpieczającego jest obejmowanie mienia podczas samoczynnego przemieszczania się? Jeśli tak, to 

wnioskujemy o wykaz mienia, które może się samoczynnie przemieszczać wraz z jego wartościami; 

Odpowiedź 

Zamawiający nie oczekuje ochrony dla mienia samoczynnie przemieszczającego się, a dla mienia 

będącego w ruchu – zgodnie z pkt. 10.13 „…niezależnie czy jest w ruchu, czy w spoczynku, podczas 

przemieszczania się, czy ponownego montażu..” 
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Pytanie nr 194 

W odniesieniu do Klauzuli nakazów administracyjnych (10.19) wnioskujemy o doprecyzowanie, że 

nakaz administracyjny nakładający konieczność dostosowania się do przepisów prawnych lub decyzji 

administracyjnych został wydany po szkodzie; 

Odpowiedź 

Zamawiający wskazał w treści klauzuli, że odpowiedzialność dotyczy sytuacji „po szkodzie”. 

 

Pytanie nr 195 

Wnioskujemy o doprecyzowanie, czy ochroną ubezpieczeniową ma być objęta murawa stadionu; 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 126. 

 

W części B Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk 

 

Pytanie nr 196 

W odniesieniu do części B Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk wnioskujemy o uzupełnienie 

postanowienia 4.1.1 „Wypłata odszkodowania według wartości odtworzeniowej, nowej niezależnie 

od zużycia technicznego oraz okresu eksploatacji mienia (zarówno w przypadku szkody częściowej jak 

i całkowitej), jednak nie więcej niż zadeklarowana suma ubezpieczenia uszkodzonego mienia”; 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ, zgodnie z poniższym: 

BYŁO 

4.1.1. Wypłata odszkodowania według wartości odtworzeniowej, nowej niezależnie od zużycia 

technicznego oraz okresu eksploatacji mienia (zarówno w przypadku szkody częściowej jak i 

całkowitej), 

JEST 

4.1.1. Wypłata odszkodowania według wartości odtworzeniowej, nowej niezależnie od zużycia 

technicznego oraz okresu eksploatacji mienia (zarówno w przypadku szkody częściowej jak i 

całkowitej), jednak nie więcej niż do wysokości sumy ubezpieczenia oraz kosztów 

dodatkowych zgodnie z zakresem ubezpieczenia. 

 

Pytanie nr 197 

W odniesieniu do Klauzuli reprezentantów (5.1) wnioskujemy o rozszerzenie katalogu 

reprezentantów o prokurentów; 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 198 

W odniesieniu do Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (5.2) wnioskujemy o 

wprowadzenie limitu odpowiedzialności na lokalizację w wysokości 1 000 000,00 PLN; 

Odpowiedź 
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Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 199 

W odniesieniu do Klauzuli rezygnacji z regresu wnioskujemy o następujące uzupełnienie „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 pracowników, za wyjątkiem szkód 

wyrządzonych wskutek winy umyślnej.” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 200 

W odniesieniu do Klauzuli lokalizacji (5.7) wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 

200 000,00 PLN; 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 201 

W odniesieniu do Klauzuli mienia ruchomego (5.13) prosimy o sprecyzowanie, czy intencją 

Ubezpieczającego jest obejmowanie mienia podczas samoczynnego przemieszczania się? Jeśli tak, to 

wnioskujemy o wykaz mienia, które może się samoczynnie przemieszczać wraz z jego wartościami; 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 193 

 

Pytanie nr 202 

W odniesieniu do punktu 2.1 (Akceptowalne wyłączenia) wnioskujemy o rozszerzenie listy 

akceptowalnych wyłączeń o „skażenie, zanieczyszczenie mienia, jeśli nie powstały w związku z 

niewyłączoną szkodą majątkową w mieniu objętym polisą”; 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 203 

W odniesieniu do punktu 2.1 (Akceptowalne wyłączenia) wnioskujemy o uzupełnienie listy wyłączeń 

o uszkodzenie danych lub oprogramowania w szczególności  jakąkolwiek niekorzystną zmianę w 

danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych spowodowanych skasowaniem, 

rozkładem lub deformacją oryginalnych struktur, jak również o uzupełnienie listy wyłączeń o skutki 

ataków sieciowych oraz działania złośliwego oprogramowania, w tym m.in. wirusów komputerowych, 

koni trojańskich, „robaków” itp.; 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
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Pytanie nr 204 

W odniesieniu do punktu 2.1.5 (Akceptowalne wyłączenia – energia jądrowa etc.) prosimy o 

potwierdzenie, że wyłączenie to obowiązuje także dla szkód spowodowanych aktami terroru 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 87. 

 

Definicje 

 

Pytanie nr 205 

W odniesieniu do definicji i. (osuwanie się ziemi) oraz j. (zapadanie się ziemi) wnioskujemy o 

potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje osuwania się ziemi i zapadania się ziemi 

spowodowanych działalnością człowieka. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 58. 

 

Dotyczy: klauzule obligatoryjne w ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 

 

Pytanie nr 206 

Klauzula 10.2 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc – zwracamy się z wnioskiem o 

ustanowienie górnej granicy odpowiedzialności dla automatycznego pokrycia na lokalizację, oraz 

doprecyzowanie, ze dotyczy wyłącznie lokalizacji na terytorium RP. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 75. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści klauzuli 

automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (pkt. 10.2) w następujący sposób: 

 

BYŁO 

10.2 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc  

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że nowo uruchamianie przez Ubezpieczonego 

miejsca prowadzenia działalności będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich 

utworzenia. Termin zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza obszaru działania Ubezpieczonego: w 

ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki. Standard zabezpieczeń przeciwkradzieżowych odpowiadać 

będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności. 

 

JEST: 

10.2 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc  

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że nowo uruchamianie przez Ubezpieczonego 

miejsca prowadzenia działalności będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich 

utworzenia (na terytorium RP). Termin zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza obszaru działania 

Ubezpieczonego: w ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki. Standard zabezpieczeń 
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przeciwkradzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze 

prowadzonej działalności. 

 

Pytanie nr 207 

Klauzula 10.9 Klauzula lokalizacji – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy terytorium RP, wnioskujemy 

o zmianę zapisu z „dowolne” na „nienazwane”. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści klauzuli lokalizacji (pkt. 10.9) w następujący sposób: 

BYŁO 

10.9 Klauzula lokalizacji  

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa udzielona na 

podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje, gdzie znajduje się 

ubezpieczone mienie, należące do Ubezpieczonego lub znajdujące się pod jego kontrolą. Standard 

zabezpieczeń ppoż. odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze 

prowadzonej działalności. 

 

JEST 

10.9 Klauzula lokalizacji  

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa udzielona na 

podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje, gdzie znajduje się 

ubezpieczone mienie, należące do Ubezpieczonego lub znajdujące się pod jego kontrolą (na 

terytorium RP). Standard zabezpieczeń ppoż. odpowiadać będzie analogicznie do placówek o 

podobnym charakterze prowadzonej działalności. 

 

Pytanie nr 208 

Klauzula 10.9 Klauzula lokalizacji – wnioskujemy o ustanowienie górnej granicy odpowiedzialności na 

lokalizację, proponujemy limit 200.000 zł. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 192. 

 

Pytanie nr 209 

Klauzula 10.10 Klauzula odbudowy w innej lokalizacji – czy Zamawiający potwierdza, iż odbudowa nie 

będzie wykonywana na terenach bezpośredniego zagrożenia ryzykiem powodzi. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 210 
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Klauzula 10.14 Klauzula automatycznego pokrycia – zwracamy się z wnioskiem o ustanowienie górnej 

granicy odpowiedzialności z tytułu automatycznego pokrycia na poziomie 50.000.000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 211 

Klauzula 10.14 Klauzula automatycznego pokrycia –  zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie limitu 

bezskładkowego do 5.000.000 zł. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż dla klauzuli automatycznego pokrycia (10.14) limit bezskładkowy wynosi 

5 000 000 zł. 

 

Pytanie nr 212 

Klauzula 10.22 Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie – 

prosimy o potwierdzenie, że dotyczy wyłącznie mienia ubezpieczonego w systemie na sumy stałe.  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po 

szkodzie 10.22 dotyczy wyłącznie mienia ubezpieczonego w systemie na sumy stałe. 

 

Dotyczy - klauzule obligatoryjne w ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk: 

 

Pytanie nr 213 

Klauzula 5.2 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc – wnioskujemy o wprowadzenie 

limitu na lokalizację. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 94. 

 

Pytanie nr 214 

Klauzula 5.14 Klauzula automatycznego pokrycia – też wniosek o ustanowienie górnej granicy 

odpowiedzialności Wykonawcy; 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 215 

Klauzula 5.20 Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji – wnioskujemy o ustanowienie na 

poziomie 20%. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 216 
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Klauzula 5.21 Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie – 

wnioskujemy o jednoznaczne potwierdzenie, że dotyczy wyłącznie mienia zgłoszonego w systemie na 

sumy stałe. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po 

szkodzie 5.21 dotyczy wyłącznie mienia zgłoszonego w systemie na sumy stałe. 

 

Dotyczy - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 

 

Pytanie nr 217 

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona obejmuje wyłącznie zdarzenia nagłe, niespodziewane i 

niezależne od woli ubezpieczającego. 

Odpowiedź 

Intencją Zamawiającego nie jest posiadanie ochrony ubezpieczeniowej od skutków zdarzeń 

rozłożonych w czasie. 

 

Pytanie nr 218 

Wnioskujemy o całkowite wyłączenie winy umyślnej. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie nr 219 

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ, w tym wyłączenia 

odpowiedzialności zastosowanie mają właściwe ogólne warunki wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 22. 

 

Pytanie nr 220 

OC w mieniu powierzonym (obróbka, naprawa, montaż) – jakiego rodzaju czynności w tym zakresie 

wykonuje zamawiający. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do pytania i odpowiedzi nr 43. 

 

Pytanie nr 221 

Czyste straty finansowe, wnioskujemy że zapisy nie mają zastosowania w odniesieniu do produktu i 

usługi.  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż klauzula czystych strat finansowych nie dotyczy szkód wyrządzonych 

przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego lub też na jego zlecenie.  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 



 

Stadion Miejski Spółka z o.o. w Białymstoku ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok 
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 0000452595; NIP 5423230046;  

REGON 200763186; Wysokość kapitału zakładowego: 32 822 000,00 zł  

e-mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl tel: 85 654 86 80, kom: 796 650 000; fax: 85 654 87 15 

Pytanie nr 222 

Prawo opcji – prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, jak należy rozumieć kwotę wymienioną 

w tym punkcie. Jednocześnie, prosimy o rezygnację z zapisu SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź 

Informuje, iż prawo opcji podane w kwocie przy poszczególnych ryzykach to maksymalna kwota, 

którą Zamawiający będzie mógł w przyszłości w czasie trwania umowy przeznaczyć na nowe 

ubezpieczenia lub rozszerzenie aktualnego zakresu ubezpieczenia.  Zamawiający nie wyraża zgody na 

proponowaną modyfikację. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


