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Poznań, dnia 08.03.2018 r. 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Numer sprawy: 332/01/18 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Teatru Wielkiego w Poznaniu. 

 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu informuje, że wpłynął wnioseki o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierające następujące pytania: 

 

Zestaw nr 3 

 

Pytania do całego zamówienia: 

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 16.03.2018 r. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia termin składania ofert – szczegółowa informacja poniżej.  

 

2. Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż 

wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy 

ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej 

ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy 

agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób wykonujących 

czynności polegające na wystawianiu umów ubezpieczenia, koordynowaniu zgłaszania szkód i rozliczaniu 

płatności.  Przedstawicielstwo czy Oddział Wykonawcy może być agentem i działać na zasadzie umowy 

agencyjnej.  

 

 

 

 

 

 
ul. FREDRY 9, 61-701 POZNAŃ 

TEL. 61 659-02-00  FAX  61 639-39-89 SEKRETARIAT 61 659-02-29 

ORGANIZACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ  61 659-02-52 BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 61 659-02-28                                          

KONTO BANKOWE: Alior Bank S.A. Poznań 34 2490 0005 0000 4530 5405 8055 

e-mail: opera@opera.poznan.pl, www.opera.poznan.pl 
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3. Prosimy o wykreślenie z treści par. 9 Proponowanych Przez Zamawiającego Istotnych Postanowień Umowy 

(załącznik nr A6 do SIWZ) punktów od 2 do 5:  

„2. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karami 

umownymi za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 

umowie o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane na podstawie pisemnego wezwania Wykonawcy do 

zapłaty. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 10 dni od otrzymania noty obciążeniowej, 

na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. 

5. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie 

zatrudnienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

4. Prosimy o wykreślenie z treści par. 9 Wzoru Umowy (załącznik nr B5 do SIWZ) punktów 2 i 3: 

„2. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karami 

umownymi za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 

umowie o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane na podstawie pisemnego wezwania Wykonawcy do 

zapłaty. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 10 dni od otrzymania noty 

obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

5. Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza modyfikację w Proponowanych Przez Zamawiającego 

Istotnych Postanowieniach Umowy (załącznik nr A6 do SIWZ) poprzez wykreślenie w paragrafie 4 ustępu 3, 4, 

5. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

 

6. W przypadku braku zgody, prosimy o zmianę wskaźnika na 40%. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że klauzule polisowe to klauzule fakultatywne, których niezaakceptowanie przez 

Ubezpieczyciela nie powoduje odrzucenia oferty. 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający potwierdza, że klauzule polisowe zawarte w załącznik A2 „Zakres ryzyk podlegających ocenie przez 

Zamawiającego”  są klauzulami fakultatywnymi,  których niezaakceptowanie przez Ubezpieczyciela nie powoduje 

odrzucenia oferty. 

 

 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być pustostany, budynki przeznaczone do 

rozbiórki, namioty, kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie 

budowy, instalacji lub montażu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza że  przedmiotem ubezpieczenia nie mają być pustostany, budynki przeznaczone do 

rozbiórki, namioty, kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty. Zamawiający informuje również, że na 

dzień udzielania odpowiedzi na pytania  nie posiada obiektów w trakcie budowy, przebudowy, instalacji, 

montażu itp.  

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 

użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 

budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 

użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia 

 

10. Pokrycie dachów – prosimy o informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki z dachem krytym 

strzechą (słoma, trzcina itp.) a także z dachem krytym drewnianymi gontami, płytami wiórowymi, łupkami, 

deszczułkami itp.  

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenie nie zostały zgłoszone budynki z dachem krytym strzechą (słoma, 

trzcina) a także z dachem krytym drewnianymi gontami, płytami wiórowymi, łupkami, deszczułkami itp. 

Szczegółowy opis budynków wraz z opisem konstrukcji dachów podany jest w opisie przedmiotu zamówienia 

zawartym w SIWZ. 

 

11. Prosimy o informacje czy od 1997 r. (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła 

powódź. Jeśli tak, prosimy o wskazanie dotkniętych nią lokalizacji oraz podanie przybliżonej wysokości strat. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że od 1997 roku w zgłoszonych lokalizacjach do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź. 

12. Prosimy o informacje czy od 2010 r. (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 

podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeśli tak, prosimy o wskazanie dotkniętych nimi 

lokalizacji oraz podanie przybliżonej wysokości strat. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że od 2010 roku w zgłoszonych lokalizacjach do ubezpieczenia nie wystąpiły 

podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. 

 

13. Do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 

„Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody materialne, polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu 

ubezpieczonego mienia, na skutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia w miejscu i w 

trakcie okresu ubezpieczenia, uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji” 

prosimy o dopisanie sformułowania:  

„poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie 

przewidziano"  

- obecne sformułowanie w SIWZ powoduje, że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule All Risks, co 

skutkuje między innymi odpowiedzialnością Ubezpieczyciela np. za ryzyka wojenne. Taka formuła jest 

blokująca i nie będzie możliwe złożenie oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 

zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Wykonawcy. Dotyczy to również wyłączeń odpowiedzialności 

zawartych w OWU. Ubezpieczenie jest zawarte w formule all risks z akceptacją wyłączeń zawartych w OWU 

danego wykonawcy.  

 

14. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych topnieniem, 

zaleganiem oraz ciężarem śniegu i lodu. Proponujemy limit w wysokości 200 000,00 zł lub inny akceptowalny 

przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

15. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi. Proponujemy limit w 

wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

 

16. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie 

do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub 

przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost 

inaczej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do 

umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub 
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przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost 

inaczej. 

 

17. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są 

limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie 

zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia  

 

18. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu 

ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 

zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Wykonawcy, również w zakresie wyłączeń.  

 

19. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie 

ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że obecnie nie są prowadzone roboty budowlano montażowe i remontowe na 

ubezpieczanych obiektach. W najbliższym czasie planowana jest modernizacja rozdzielni NN i ewentualnie 

malowania  niektórych pomieszczeń.  

 

20. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy 

o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do 

ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej 

wartości 

 

Odpowiedź: 

Lokalizacja o najwyższej sumie ubezpieczenia to ul. Fredry 9 w Poznaniu (budynek główny opery). Z uwagi na 

fakt, iż stan mienia znajdującego się w budynku jest zmienny (na próby transportowane są środki inscenizacji, 

zespół teatralny wyjeżdża w trasy zabierając część wyposażenia itd) Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie 

podać łącznej sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia budynku to 88 200 000 zł. 

 

21. Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza modyfikację w zakresie ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego limitu dla sabotażu 100.000,00 zł lub innego limitu akceptowalnego dla Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

22. Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli lokalizacyjnej poprzez wprowadzenie 

limitu w wysokości 5.000.000,00 zł lub innego limitu akceptowalnego dla Zamawiającego. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

23. Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli inwestycyjnej  przez wykreślenie  

limitu 50 % sumy ubezpieczenia dla danej grupy KRŚT mienia i wprowadzenie limitu w wysokości 

2.000.000,00 zł lub innego limitu akceptowalnego dla Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

24. Prosimy o informację czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki będące w trakcie przebudowy, 

remontu lub modernizacji. Jeżeli tak proszę o wskazanie lokalizacji oraz zakresu prowadzonych robót 

budowlanych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków będących w trakcie przebudowy, remontu lub 

modernizacji.   

 

 

25. Prosimy o informację czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli Leeway poprzez zmianę treści: 

„(…) 20 % od podanej sumy ubezpieczenia” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

 

26. Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza modyfikację w zakresie ubezpieczenia utraty zysku poprzez 

wykreślenie punktów c) i d). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 

 

27. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie 

obejmować  imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi, ani takich, gdzie 

chodzi o uzyskanie maksymalnej prędkości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie 

obejmować  imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi, ani takich, gdzie chodzi o 

uzyskanie maksymalnej prędkości.  
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28. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami 

ekstremalnymi takimi jak:  skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami 

ekstremalnymi takimi jak:  skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp. 

 

29. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 

pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty 

profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. Prosimy jednocześnie o wprowadzenie dla tego rodzaju szkód 

podlimitu w wys. 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy 

sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty 

profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 

podlimitu w wysokości 200 tyś zł.  

 

30. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w 

żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w 

żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego. 

 

31. Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w 

zakresie ubezpieczenia OC będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie 

ubezpieczenia OC będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron 

 

32. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej lub podwyższenia limitów odpowiedzialności 

– proporcjonalnie do zmiany i okresu ubezpieczenia w którym zmiana będzie obowiązywała – nie oznacza, że 

suma gwarancyjna i/lub podlimity mogą zostać podwyższone bez zgody wykonawcy (tym samym oznacza, że 

podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu stron). 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z treścią Klauzuli automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia 

Zamawiający ma prawo do jednokrotnego podwyższenia sumy w trakcie trwania ochrony.  

 

33.  Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 

odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do 

zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 

zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Wykonawcy 
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34. Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie 

– a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 

zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Wykonawcy, dotyczy to również wyłączeń odpowiedzialności. 

 

35. OC organizatora wycieczek – prosimy o potwierdzenie, że zakres nie obejmuje szkód objętych 

ubezpieczeniem obowiązkowym.   

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenie OC organizatora wycieczek nie obejmuje szkód objętych 

ubezpieczeniem obowiązkowym.   

 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne: 

 

1. Prosimy o wprowadzenie amortyzacji dla pojazdów powyżej 13 roku eksploatacji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

 

2. Prosimy o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 20% odszkodowania, w przypadku trzeciej i każdej 

następnej szkody w danym okresie ubezpieczenia, za wyjątkiem szkód polegających na kradzieży pojazdu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

 

3. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ dotyczących ubezpieczenia Assistance „Ubezpieczenie dotyczy 

samochodów osobowych, ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 tony, przyczep o ładowności 

do 2 ton.” poprzez wykreślenie zapisu „przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 tony, przyczep o 

ładowności do 2 ton.”. Jest to dla nas kwestia kluczowa, w przypadku braku zgody, nie będzie możliwe 

złożenie przez nas oferty. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje, że wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem Assistance został podany w SIWZ w 

załączniku A3. Są to Mercedes, Volkswagen oraz Citroen.  

Zamawiający potwierdza, że nie wnioskuje o ubezpieczenie w zakresie Assistance przyczep i nie będzie 

wnioskował o ich ubezpieczenie w okresie trwania umowy.  
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Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) Zamawiający wyznacza dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach. 

Zmiana ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert (w tym wniesienia wadium): 13.03.2018 r. godzina 10:45. 

Nowy termin otwarcia ofert: 13.03.2018 r. godzina 11:00. 

Powyższe terminy wprowadza się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w odpowiednich punktach). 

 

 

 

Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych 

 

Robert Szczepański 


