
Oznaczenie sprawy: 332/01/2021                        Poznań, dnia 23.02.2021 r. 

 
 

Wyjaśnienie treści specyfikacji  warunków zamówienia  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Usługa ubezpieczenia majątku  

i interesu majątkowego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu” 
 
 
 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu - zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 20194 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – zwanej dalej 
Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej SWZ, 
skierowanych do Zamawiającego we wnioskach nr 1, 2,3 i 4 złożonych w dniu 22.02.2021 r. 
 
1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.03.2021 r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na 12.03.2021. 
 
2. Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 95 ust. 1 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.  
 
3. Prosimy o wykreślenie z treści SWZ zapisu V Opis przedmiotu zamówienia punktu 6. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  
 
4. Prosimy o wykreślenie par. 9 z projektu umowy (załącznik nr A6 i B5 do SWZ). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  
 
5. Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza modyfikację w projekcie umowy (załącznik nr A6 do SWZ) 

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: 
Zamawiający potwierdza, że brak akceptacji klauzul polisowych zawartych w załączniku „zakres ryzyk podlegających 
ocenie przez Zamawiającego” nie powoduje odrzucenia oferty.  
Klauzule fakultatywne są dodatkowo punktowane zgodnie z załącznikiem  
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8. Prosimy o potwierdzenie, że pojęcie „ubezpieczenia majątkowe”, którym posługuje się Zamawiający w załączniku 

nr A4 Szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego, dotyczy wyłącznie Ubezpieczenia od 
ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenia od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenia 
szyb i innych przedmiotów od stłuczenia oraz Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
9. Klauzula 168 godzin – prosimy o przeniesienie do katalogu klauzul dodatkowych, których niezaakceptowanie 

przez Wykonawcę nie spowoduje odrzucenia oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  
 
10. Klauzula ubezpieczenie ryzyka osuwania się ziemi spowodowanego działalnością człowieka - prosimy o 

przeniesienie do katalogu klauzul dodatkowych, których niezaakceptowanie przez Wykonawcę nie spowoduje 
odrzucenia oferty. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Limit dot. tej klauzuli wynosi 50.000 zł   

 
11. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone 
w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w 
szczególności: 

 ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) 

 ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

 rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 

12. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do 
ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego 
i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych 
przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
13. 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 we wszystkich lokalizacjach nigdy nie miała miejsca szkoda spowodowana powodzią.  

 
14. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty w złym stanie technicznym (w szczególności 
dotyczy dachów, orynnowania, stolarki okiennej, elewacji). 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty w złym stanie technicznym (w 
szczególności dotyczy dachów, orynnowania, stolarki okiennej, elewacji). 
 
15. W przypadku wskazania obiektów w złym stanie technicznym, prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla 
takich obiektów do FLEXA. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty w złym stanie technicznym’ 
 
16. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być budynki wyłączone z eksploatacji lub 
przeznaczone do rozbiórki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji lub 
przeznaczone do rozbiórki. 



 
17. Jeśli ww. obiekty są zgłoszone do ubezpieczenia, prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed 
dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji lub 
przeznaczone do rozbiórki. 

 
18. Prosimy o potwierdzenie  że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ 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 wprost do zakresu 
ubezpieczenia w niniejszej SWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza.  
 
19. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ 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 SWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza 
 
20. 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. 
 
21. 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 SWZ 
lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SWZ wyłączeń nie przewidziano" - obecne sformułowanie w SWZ 
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 wyraża zgodę na dopisanie sformułowania „poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SWZ lub w OWU 
wybranego Wykonawcy, jeśli w SWZ wyłączeń nie przewidziano" 
 
22. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie 
ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości. 
Odpowiedź: 
W chwili obecnej trwa modernizacja  sceny głównej Teatru, która potrwa ok. dwóch lat. 
Koszt inwestycji ok. 36 mln zł.  

 
23. 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 wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka sabotażu do poziomu 200.000 zł 
 
24. 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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego limitu.  
 
25. 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 wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego limitu 
 



26. 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: 
W chwili obecnej trwa modernizacja  sceny głównej Teatru. Lokalizacja to budynek główny Teatru.  
 
27. Klauzula pokrycia szkód w wyniku prowadzenia prac budowlanych lub remontowych – prosimy o zmianę limitu na 
100 000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
28. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu 
ubezpieczenia opisanego w SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
29. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez 
Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
30. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez 
Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących 
przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
31. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie 
dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych,  lotniczych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
32. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu 
organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie 
dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia 
maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  
dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, 
nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na 
rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
33. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy 
sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą 
objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi 
pokazami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
34. OC organizatora wycieczek – prosimy o potwierdzenie, że zakres nie obejmuje szkód objętych ubezpieczeniem 
obowiązkowym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
35. Odnośnie do kosztów poniesionych przez Zamawiającego w celu zapobieżenia zwiększeniu się szkody, prosimy o 
potwierdzenie, że ochrona w tym zakresie dotyczy tylko kosztów poniesionych w przypadku zajścia wypadku 
ubezpieczeniowego. 
Odpowiedź: 



Zamawiający potwierdza. 
 
36. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie 
której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, 
Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
37. Prosimy o wprowadzenie amortyzacji dla pojazdów powyżej 13 roku eksploatacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
38. Prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 400,00 zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
39. Odnośnie do zapisów § 4 ust. 3-5 projektu umowy (załącznik nr A6), prosimy o potwierdzenie, że zapis ten nie 
będzie miał zastosowania do ubezpieczenia Assistance. Wynika to z charakterystyki ubezpieczenia, które oparte jest na 
umowie z zewnętrznym operatorem 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że powyższy zapis dotyczy ubezpieczenia OC, Autocasco i NNW z wyłączeniem Assistance. 
 
40. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym 
z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o 
wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 
41. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, 
sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie 
słowne opisane wraz z podanie adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, 
prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze. 
Odpowiedź: 
Protokoły nie zawierają zastrzeżeń, zarzutów itp.  
 
42. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych 
do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
43. Prosimy o podanie adresów dla budynków niezamieszkałych przez okres dłuższy niż 30 dni oraz dla budynków w 
trakcie przebudowy, remontu, modernizacji. 
Odpowiedź: 
Na dzień udzielania odpowiedzi na pytania nie ma budynków niezamieszkałych dłużej niż 30 dni. W budynku głównym 
Teatru trwa modernizacja sceny głównej.  

 
44. Wnosimy o potwierdzenie, że zalanie wynikające z nieszczelności stolarki okiennej i drzwiowej, nieszczelnych łącz 
zewnętrznych budynku oraz dachów objęte jest ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że nieszczelności nie 
wynikają ze złego stanu technicznego dachu i innych elementów budynku, których konserwacja należała do 
obowiązków Ubezpieczającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 
45. Wnosimy o wykreślenie z definicji szkód polegających na awarii urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej 
zapisu: „w tym szkody w przyłączach wodociągowo-kanalizacyjnych, c.o., gazowych, elektrycznych”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
46. Prosimy o doprecyzowanie, że ochrona dla budynków w trakcie przebudowy obowiązuje pod warunkiem, że: 



a) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,  
b) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:  
1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,  
2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,  
3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 
47. Prosimy o włączenie do treści kl. terroryzmu zapisu:  

Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek: 
1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,  

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
48. Wnosimy o wprowadzenie do definicji katastrofy budowlanej wyłączeń: 

      „Ubezpieczyciel  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 
1. nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 
2. użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 
3. nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego 

obiektu, 
4. 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, 

5. wyłączonych z eksploatacji, 
6. w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych 

obiektach.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
49. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności w kl. inwestycyjnej z 50% do 20%. 
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit 50 % sumy ubezpieczenia dla danej grupy KRŚT mienia  do łącznej 
wysokości 2.000.000,00 zł.  

 
50. Wnosimy o przeniesienie kl. automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
51. Czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody powstałe przez podniesienie się wód gruntowych? 
Odpowiedź: 
Nie miały miejsca tego typu szkody. 

 
52. W odniesieniu do kl. 168 godzin prosimy o zmianę zapisu z 168 godzin na 72 godziny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
53. W odniesieniu do kl. składowania prosimy o informację czy Zamawiający składuje mienie w pomieszczeniach 
znajdujących się poniżej gruntu bezpośrednio na podłodze. Jeżeli tak prosimy o wskazanie rodzaju mienia oraz 
podanie jego wartości. 
Odpowiedź: 
Na dzień udzielania odpowiedzi na pytania brak jest tego typu mienia.  
 
54. W odniesieniu do kl. ubezpieczenia mienia zabytkowego uprzejmie prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 
500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 



55. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu 
elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie posiada stałej umowy na obsługę i konserwację urządzeń elektronicznych. Zajmują się tym 
pracownicy techniczni  Teatru.  Jeżeli sprzęt wymaga specjalistycznej naprawy przekazywany jest do serwisu.  
 
56. Prosimy o informację czy ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające    

przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. 
Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i 
urządzeń zabezpieczających i alarmowych. 
Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są : 
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: 
Sprzęt wyposażony jest w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. 
 
57.  Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym w trakcie            

przenoszenia, przewożenia (w tym załadunku i wyładunku) poza miejscem ubezpieczenia na obszarze RP w 
wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub wskazanie innego adekwatnego do potrzeb 
Zamawiającego 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
58. Prosimy o uzupełnienie wykazu o rok produkcji ubezpieczanego sprzętu elektronicznego 
Odpowiedź: 
Intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zgodnie z załączonym wykazem, niezależnie od 
daty produkcji. 
 
59. Zwiększone koszty działalności – wnosimy o podanie maksymalnego okresu odszkodowawczego (proponujemy 2 
m-ce). 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że okres odszkodowawczy wynosi 2 miesiące.  

 
60. Wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej na Zwiększone koszty działalności w wysokości 10% wartości szkody 
min. 500 zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
61. Wnosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli - tymczasowego magazynowania 
lub chwilowej przerwy w eksploatacji w poniższej treści. 

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy 
ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres odpowiedzialności o 
szkody w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany, a powstałe w 
czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym 
ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia. 
Przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwa w eksploatacji” rozumie się okres nie 
przekraczający 6 miesięcy. 
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. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub 
leasingu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
62. Prosimy o potwierdzenie, że intencją jest objecie ochroną powstanie wypadku ubezpieczeniowego (powstanie 
szkody rzeczowej lub osobowej) w okresie ubezpieczenia 



Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
63. Prosimy o informację jaki charakter mają wycieczki, których organizatorem jest Ubezpieczony i dla kogo są 
organizowane. 
Odpowiedź: 
Są to wyjazdy ze spektaklami, które organizuje Zamawiający.   

 
64. Jakie mienie osób trzecich (poza rzeczami pozostawionymi w szatniach) może znajdować się w pieczy lub dozorem 
Ubezpieczonego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że mienie w pieczy i pod dozorem Ubezpieczonego to rzeczy pozostawione w szatni. 

 
65. Prosimy o wskazanie jaka franszyza funkcjonuje w aktualnych polisach odpowiedzialności cywilnej. 
Odpowiedź: 
W aktualnej umowie ubezpieczenia nie ma franszyz i udziału własnego.  
 
66. W zakresie ubezpieczenia autocasco pkt VII 2 a) proszę o zmianę zapisu „terytorium ubezpieczenia – Polska + 

Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii” na 
„objęte są szkody powstałe na terytorium pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich 
częściach ich terytoriów), a także Maroka, Tunezji i Izraela. W rozumieniu niniejszych OWU szkody powstałe na 
terytorium Gruzji nie są objęte ochroną ubezpieczeniową” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

67. W zakresie ubezpieczenia autocasco pkt VII 2 d) proszę o zmianę zapisu „zniesienie amortyzacji wszystkich 
części”  na „ Przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody w: 

ogumieniu, akumulatorze, elementach ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, 
tarcze, bębny), elementach ciernych układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementach układu 
wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy) uwzględnia się  indywidualne zużycie 
eksploatacyjne – stosownie do stanu tych elementów, 
w pasach bezpieczeństwa, napinaczach pasów, poduszkach powietrznych i sterownikach 
do tych urządzeń oraz w wyposażeniu dodatkowym nie uwzględnia się ubytku wartości 
tych elementów.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
68. W zakresie ubezpieczenia autocasco pkt VII 2 h) proszę o zmianę zapisu „(…) przekraczające 70% wartości pojazdu 
w dniu ustalenia odszkodowania” na „(…) przekraczają 70% wartości tego pojazdu bezpośrednio przed zaistnieniem 
szkody” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

69. W zakresie ubezpieczenia autocasco pkt VII 2 f) proszę o zmianę zapisu „parkowanie po szkodzie, transport, 
holowanie z miejsca wypadku, do czasu dokonania oględzin przez Zakład Ubezpieczeń do kwoty wynoszącej 
10% sumy ubezpieczenia” na   

„Zakład Ubezpieczeń niezależnie od odszkodowania ustalonego zgodnie z §§ 16 – 18 i § 20 dodatkowo zwraca 
koszty udokumentowane fakturami i uzasadnione okolicznościami zdarzenia, za które Zakład Ubezpieczeń ponosi 
odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia AC. Dotyczy to wyłącznie kosztów: 
1) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania przez Zakład Ubezpieczeń 
oględzin uszkodzonego pojazdu, 
2) transportu uszkodzonego pojazdu, 
3) wynikłych z zastosowania środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie lub 
zmniejszenia jej rozmiarów, 
4) dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w § 17 ust. 10. 
2. Wysokość kosztów wymienionych w ust. 1 pkt 1) i 2) nie może przekroczyć łącznie 10 % sumy ubezpieczenia 
określonej w dokumencie ubezpieczenia, 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, pod 
warunkiem, że transport pojazdu z miejsca zdarzenia organizowany był przez 
przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń, 

2) 1 500 PLN w przypadku pozostałych pojazdów nie wymienionych w pkt 1)” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
70. W zakresie ubezpieczenia assistance proszę o zmianę zapisu z „Pomoc powinna obejmować naprawę pojazdu na 
miejscu zdarzenia (o ile jest to możliwe)” na ” Próba usprawnienia samochodu” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
71. Czy sumy ubezpieczenia to wartości z aktualnych polis i jaki spadek sum ubezpieczenia pojazdów przewidują 
Państwo w kolejnych latach ubezpieczenia? 
Odpowiedź: 
Sumy zostały zaktualizowane. W kolejnych latach sumy będą ustalane w oparciu o notowania rynkowe pojazdów.  
 
72. W zakresie ubezpieczenia assistance proszę o zmianę zapisu z ” holowanie pojazdu do siedziby Ubezpieczonego lub 
warsztatu naprawczego (jeżeli naprawa na miejscu jest niemożliwa) bez stosowania limitu kilometrów(poza granicami 
RP do 1000 km)” na „holowanie pojazdu bez stosowania limitu kilometrów(poza granicami RP do 400 km)” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
73. Czy zaakceptują Państwo w zakresie assistance samochód zastępczy klasy C 4-ro lub 5-cio miejscowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje w zakresie assistance samochód zastępczy klasy C 4-ro lub 5-cio miejscowy. 
 
74. Proszę o zmianę zapisów dot zgłaszania szkód z ”najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych (w przypadku szkód 
kradzieżowych 2 dni roboczych” na „nie później niż w ciągu 7 dni od jej powstania poprzez kontakt z Centrum Obsługi 
Klienta Zakładu Ubezpieczeń; przy czym kradzież pojazdu należy zgłosić nie później niż w ciągu 12 godzin od uzyskania 
o niej informacji na policję oraz w ciągu 24 godzin do Zakładu ubezpieczeń” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
75. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia utraty przychodu oraz kosztów zastępstwa  wskutek:  

b) następstw nieszczęśliwych wypadków lub nagłej choroby aktora, realizatorów (reżysera, scenografa) 
c) decyzji administracyjnej władz samorządowych lub państwowych 
d) w wyniku ogłoszenia żałoby narodowej przez władze administracji państwowej lub samorządowej 
Z racji, iż nie jest to ryzyko majątkowe i nie stanowi ubezpieczenia utraty zysku w klasycznym rozumieniu, tak 
sformułowany zakres ubezpieczenia uniemożliwi przystąpienie do przetargu i złożenie oferty. 
W przypadku braku możliwości wyłączenia powyższych zapisów, prosimy o przeniesienie ich do klauzul 
fakultatywnych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
76. Prosimy o informację według stanu na jaki dzień została przygotowana szkodowość Klienta. 
Odpowiedź: 
Szkodowość w zaświadczeniach podana jest wg stanu na dzień 03.02.2021r.   
 
77. Prosimy o wskazanie wysokości franszyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w 
umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia utraty zysku, ubezpieczenia mienia 
od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenia szyb, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej. 
Odpowiedź: 
W ostatniej umowie wysokość franszyz kształtowała się następująco: 
- ubezpieczenie od ognia – brak franszyz 
- ubezpieczenie od kradzieży – brak franszyz 
- ubezpieczenie szyb – brak franszyz 
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – brak franszyz 
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – brak franszyz,  



- ubezpieczenie utraty zysku – franszyza integralna 100 zł 
 
78. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w 
dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego 
w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity 
odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody). 
Odpowiedź: 
Nie było tego rodzaju szkód.  

 
79. Prosimy o usunięcie zapisu §4 ust. 3-5 wzoru umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
80. Prosimy o zmianę treści kl. wypłaty zaliczki zgodnie z poniższym: 

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń potwierdzi odpowiedzialność za powstałą szkodę, na wniosek Ubezpieczonego, wypłaca 
w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, zaliczkę na poczet przyszłego odszkodowania w wysokości 
50% szacunkowej wartości szkody stwierdzonej kosztorysem własnym lub obcym. Pozostała cześć odszkodowania 
wypłacana będzie  zgodnie z § 5 Istotnych Postanowień Umowy.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 

 
81. Czy zostały podjęte dodatkowe działania mające na celu ochronę gości/klientów przed zarażeniem 
koronawirusem, takie jak: dodatkowa dezynfekcja klamek, przycisków od wind, włączników/wyłączników, poręczy, 
terminali płatniczych, dezynfekcja podłogi minimum raz w tygodniu? Czy zostały zapewnione dodatkowe środki do 
odkażania rąk w toaletach, kuchniach?  
Odpowiedź: 
Tak.  
 
82. Czy zostały podjęte działania prewencyjne takie jak: wywieszenie w widocznym miejscu informacji jak skutecznie 
myć ręce oraz wydanie ostrzeżeń aby podczas wizyt gości/klientów nie dotykali oni dłońmi okolic twarzy (zwłaszcza 
ust, nosa i oczu)? 
Odpowiedź: 
Tak.  
 
83. Jakie firma podjęła środki aby zabezpieczyć pracowników mających kontakt z klientami przed ewentualnym 
zarażeniem koronawirusem lub zminimalizować niebezpieczeństwo takiego zakażenia? 
Odpowiedź: 
Pracownicy wyposażeni są w maseczki, ograniczono liczbę osób mogących wchodzić do Teatru, interesanci wpuszczani 
są pojedynczo.  
 
84. Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel i inne objawy grypopochodne) są odsyłani do 
domu? 
Odpowiedź: 
Tak.  
 
85. Czy pracownicy powracający z krajów o wysokim ryzyku zakażenia koronawirusem są poddawani kwarantannie? 
Odpowiedź: 
Tak.  
 
86. Czy wywieszono informację o zaleceniu płatności bezgotówkowej? 
Odpowiedź: 
Tak.  
 

Dyrektora Teatru Wielkiego 

Renata Borowska-Juszczyńska 

 


