
 

Numer postępowania ZP/TP/9/2022 

Warszawa, dnia 10.01.2023 roku 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Dot. 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)   

na Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Sinfonia Varsovia w podziale na II części: 

część I – ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu i 

część II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inwestora 

 

NUMER POSTĘPOWANIA: ZP/TP/9/2022 

Niniejszym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania i wnioski 

skierowane przez Wykonawców. 

 
Pytanie nr 1: Wnosimy o zmianę terminu składania ofert na 19.01.2023r.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 19.01.2023r godz. 12:00. 
 
Pytanie nr 2: Rozdział IX. Podmiotowe środki dowodowe ust. 4 wnosimy o korektę zapisu w 
odniesieniu do ust 1 pkt 1-4 – brak w SIWZ pkt 4 w ust 1.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 2: 

Zamawiający koryguje zapis w Rozdziale IX Podmiotowe środki dowodowe ust. 4 na „Zamawiający 
wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1-3, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych”. 
 
Pytanie nr 3: Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania oferty w ust 8,9,10,11 błędne odniesienie się 
ust 9, 12 oraz 10-12 wnosimy o stosowną korektę zapisów  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 3: 

Zamawiający koryguje zapis w Rozdziale XIII, ust 8, 9, 10, 11, zgodnie z poniższą zmianą: 
„Ust 8: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 7, jeżeli 
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  
Ust 9: Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 7, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa 
lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.  
Ust 10: Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  



 

Ust 11: Postanowienia ust. 6-10 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP lub podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach”. 
 
Pytanie nr 4: Wnosimy udostępnienie dokumentacji projektowej (w szczególności projektu 
budowlanego) inwestycji podlegającej ubezpieczeniu. Wskazane w Załączniku nr 1 do SWZ Numer 
postępowania ZP/PO/6/2022 pt” SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) DLA 
ZADANIA PN. „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. 
Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” (część A) linki do dokumentacji są nieaktywne.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 4: 

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa znajduje się pod poniższymi linkami:  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do pobrania pod linkiem: 
https://sinfoniavarsovia-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EtRwm_t5PTBAlfc_GBLYsc
oBKcB7QcG6P0D3cuacaMRt8Q?e=c4mXex  
Projekt Wykonawczy w wersji edytowalnej do pobrania pod linkiem: 
https://sinfoniavarsovia-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EghnpYQBmShDutzBwW4
oqTYBhI3z1u72B207xO7fkImZFQ?e=FcLSfz  
Projekt Wykonawczy w skanie do pobrania pod linkiem: 
https://sinfoniavarsovia-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EmDrgoTNS8xNnaKeUW6
boaYB1py8H4H-4dnX3iUMTftBeg?e=caXXoJ  
Projekt Budowlany w skanie do pobrania pod linkiem: 
https://sinfoniavarsovia-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EqLuflrbN9VGsE9fzEph1A
0BqY48x7gTr66Lp-NRGJxAlg?e=LB7M3e  
Przedmiary robót do pobrania pod linkiem: 
https://sinfoniavarsovia-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EiHtUzlfMHZCloFGli2VYe
MBhiX_AZ5DiUZTvjpwhxrAPw?e=JZ4bc9  
Skan 3D do pobrania pod linkiem: 
https://sinfoniavarsovia-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EuAs3kkZqy5Ohje34hKoq
AYBkYZZ3NSvNv7v-rfVxKQ8Ow?e=yPpIsV  
 
CZĘŚĆ I – UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY I MONTAŻU  
 
Pytanie nr 5: W punkcie pt „PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA”, wnosimy o doprecyzowanie zakresu 
kontraktu podlegającego ubezpieczeniu tak aby wskazywał on jednoznacznie że ochroną objęte ma 
zostać część inwestycji oznaczona jako CZĘŚĆ A.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 5: 

Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową ma zostać objęta część inwestycji oznaczona 
w Kontakcie (umowie z generalnym wykonawcą robót budowlanych) jako Część A, opisana w 
Załączniku nr 10 do SWZ (Charakterystyka Inwestycji) oraz w dokumentacji postępowania na wybór 
generalnego wykonawcy robót budowlanych oznaczonego symbolem: ZP/PO/6/2022, dostępnej na 
stronie Zamawiającego: https://www.bip.sinfoniavarsovia.org/modernizacja-zabytkowych-obiektow-
oraz-budowa-sali-koncertowej-przy-ul-grochowskiej-na-potrzeby-sinfonia-varsovia-czesc-a/ 
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Klauzule dodatkowe  
Pytanie nr 6: Klauzula nr 004 – wnosimy o skrócenie czasu trwania do 24 a następnie 36 miesięcy na 
bazie kl 003  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 6: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie Zamawiający 
informuje o modyfikacji limitu dla klauzuli 003 z 24 miesięcy na 12 miesięcy. 
 
Pytanie nr 7: Klauzula 006, 007 – wnosimy o ustalenie maksymalnego limitu – proponujemy zapis: 
20% wartości szkody ponad sumę ubezpieczenia jednak nie więcej niż 2 000 000 zł.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 7: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie Zamawiający 
informuje o modyfikacji limitu dla w/w klauzul wprowadzając limit odpowiedzialności w wysokości 
20% wartości szkody ponad sumę ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000 zł. 
 
Pytanie nr 8: Klauzula 113 – wnosimy o zmniejszenie limitu do 1 00 000 zł na zdarzenie i 3 000 000 zł 
na wszystkie zdarzenia z jednoczesnym wykreśleniem odpowiedzialności za zaginięcie.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 8: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie Zamawiający 
informuje o modyfikacji treści w/w klauzuli, poprzez wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka 
zaginięcia. 
 
Pytanie nr 9: Klauzula 116 – prosimy o doprecyzowanie odpowiedzialności w przedmiotowej klauzuli 
– zapis : Zakres ubezpieczenia zgodny z pkt VII powyżej jest nieprecyzyjny i wskazuje na cały zakres 
ubezpieczenia.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 9: 

Zamawiający potwierdza, że mowa jest o zakresie ubezpieczenia podanym w pkt VII.II ustęp 1-16. 
 
Pytanie nr 10: Klauzula 116/1 wnosimy o ustalenie limit odpowiedzialności w wysokości 10 000 000 
zł.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 10: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany.  
 
Pytanie nr 11: W kontekście kl 116/1 prosimy o odpowiedź czy wykonawca/Inwestor przewiduje 
jakiekolwiek odbiory częściowe jeżeli tak to w jakim zakresie.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 11: 

Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych czyli takich, które wiązałyby się z przejęciem 
obiektu przed zakończeniem realizacji kontraktu. W związku z powyższym wykreślona zostaje 
klauzula 116/1. 
 
Pytanie nr 12: Klauzula 119 - prosimy o opis mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia 
przedmiotowej klauzuli  



 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 12: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy realizacji robót część terenu nieruchomości będącej w 
użytkowaniu Zamawiającego o powierzchni ok. 1,4ha na tym terenie istnieje zagospodarowanie 
terenu, które będzie podlegało w całości przebudowie w szczególności znajdują się trzy budynki 
zabytkowe wpisane do rejestru zabytków oznaczone w Dokumentacji Projektowej literami A, D, E.  
Poniższej podano projektowane parametry (PC- powierzchnia całkowita, PU- powierzchnia użytkowa, 
KU – kubatura, W: wysokość): 
Budynek A PC: 3160 m²/ PU: 2434,2 m²/ KU: 15908 m3/ W:19,88 m 
Budynek D PC:732 m²/ PU:570,1 m²/ KU:4833 m3/W:10,62 m 
Budynek E PC:867 m²/ PU:629,4 m²/ KU:4888 m3/W:10,47.m 
Powstanie również nowy obiekt: Budynek T (podziemny) 1022,9 m²/ 778,1 m/ 4976,4 m3  
W celu realizacji robót będzie również konieczne zajęcie terenów przylegających dróg publicznych na 
zasadach odrębnych (w ramach procedury zajęcia pasa drogowego).  
 
Pytanie nr 13: Klauzula 201 – przedmiotowa klauzula nie ma zastosowania do części wadliwych 
których zakres odpowiedzialności kończy się z chwila odbioru obiektu. Dodatkowo kl 201 odnosi się 
wyłącznie do maszyn i urządzeń przeznaczonych do montażu a nie do prac budowlano-montażowych. 
Wnosimy o podanie standardowej treści klauzuli 201 – bądź też o przeniesienie tak szerokiego 
zakresu klauzul fakultatywnych.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 13: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie Zamawiający 
informuje o modyfikacji treści w/w klauzuli zgodnie z treścią poniżej: 
„Klauzula 201 – ochrona  dla maszyn i urządzeń, robót budowlanych i montażowych oraz części 
wadliwych zgodnie z definicją klauzuli szkód w częściach wadliwych pkt VII.III podpunkt 12 powyżej w 
okresie gwarancji z limitem 12 miesiące dla maszyn i urządzeń oraz 12 miesięcy dla  robót 
budowlanych i montażowych oraz części wadliwych po zakończeniu kontraktu tj. od dnia 
„sporządzenia protokołu odbioru całościowego” oraz z limitem odpowiedzialności w wysokości 
5.000.000,00 PLN dla maszyn i urządzeń i 500.000 PLN dla robót budowlanych i montażowych oraz 
części wadliwych. 
 
Pytanie nr 14: Klauzula kosztów poniesionych na zapobieżenie powstaniu szkody – wnosi o ustalenie 
maksymalnego limitu – proponujemy zapis 20% wartości szkody ponad sumę ubezpieczenia jednak 
nie więcej niż 2 000 000 zł  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 14: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 
 
Pytanie nr 15: Klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia – wnosimy o dopisanie, że jeżeli wskaźnik 
szkodowości liczona jako składka zainkasowana do szkód i rezerw wyniesie powyżej 50% 
Ubezpieczyciel ma prawo do zastosowania indywidualnej stawki.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 15: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie Zamawiający 
informuje o modyfikacji treści w/w klauzuli zgodnie z treścią poniżej: 
„Klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia z limitem 90 dni. Ubezpieczyciel dokona 
automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia o 90 dni bez naliczenia dodatkowej składki. W 
przypadku przedłużenia okresu ubezpieczenia o okres dłuższy niż 90 dni, Ubezpieczyciel naliczy 
składkę dodatkową według zasady pro rata temporis zgodnie ze stawką podaną w formularzu 



 

ofertowym złożonym w niniejszym postępowaniu, za cały okres przedłużenia, pomijając jednak okres 
pierwszych 90 dni. Jeżeli jednak wskaźnik szkodowości liczony jako składka zainkasowana do szkód 
i rezerw wyniesie więcej niż 70%, Wykonawca zastosuje stawkę podaną w formularzu ofertowym 
złożonym w niniejszym postępowaniu zwiększoną o 20%, liczoną od całego okresu przedłużenia, 
pomijając jednak okres pierwszych 90 dni. 
 
Pytanie nr 16: Klauzula wzrostu wartości kontraktu - wnosimy o ustalenie dodatkowej składki jako 
iloczyn stawki polisowej i sumy wzrostu wartości kontraktu.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 16: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Treść klauzuli po modyfikacji 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„Klauzula wzrostu wartości kontraktu z limitem 130%. Jeżeli wartość kontraktu przekroczy limit 
określony w pkt IV powyżej, Ubezpieczyciel naliczy składkę dodatkową od nadwyżki ponad limit 
określony w pkt IV powyżej jako iloczyn stawki polisowej i sumy wzrostu wartości kontraktu, 
zgodnie ze stawką podaną w formularzu ofertowym złożonym w niniejszym postępowaniu”. 
 
Pytanie nr 17: Klauzula kradzieży zwykłej wnosimy o limit 50 000 zł.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 17: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie przedmiotowej zmiany, wprowadzając limit dla ryzyka 
kradzieży zwykłej w wysokości 50.000 zł. 
 
Pytanie nr 18: Klauzula władz publicznych wnosimy o jej skreślenie w całości.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 18:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 
 
FRANSZYZA REDUKCYJNA, UDZIAŁY WŁASNE W SZKODZIE 
 
Pytanie nr 19: Proponujemy następujące wysokości franszyz 

a. 30 000,00 PLN - dla ryzyk katastroficznych, przez które rozumie się trzęsienie ziemi, 
wybuch wulkanu, tsunami, huragan, cyklon, powódź rozumianą jako zalanie wodą 
powierzchniową. 

b. 50 000,00 PLN dla szkód spowodowanych próbami, testami dla maszyn i instalacji, 
ryzyka projektanta i producenta 

c. 10% wartości odszkodowania minimum 30 000,00 PLN maksymalnie 100 000,00 PLN 
dla szkód związanych z pokryciem konserwacji rozszerzonej (klauzula 004) 

d. 10% wartości odszkodowania minimum 50 000,00 PLN nie więcej niż 100 000,00 PLN 
dla klauzuli okresu gwarancyjnego (klauzula 201) oraz klauzuli elementów 
wadliwych. 

e. 5 000,00 PLN dla szkód z tytułu kradzieży zwykłej 
f. 2 000,00 PLN dla szkód w dokumentacji budowlanej   
g. 10 000,00 PLN dla pozostałych szkód    

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 19:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie Zamawiający 
informuje o modyfikacji wysokości franszyz redukcyjnych zgodnie z treścią poniżej: 



 

a. 30 000,00 PLN - dla ryzyk katastroficznych, przez które rozumie się trzęsienie ziemi, 
wybuch wulkanu, tsunami, huragan, cyklon, powódź rozumianą jako zalanie wodą 
powierzchniową. 

b. 30 000,00 PLN dla szkód spowodowanych próbami, testami dla maszyn i instalacji, 
ryzyka projektanta i producenta 

c. 10% wartości odszkodowania minimum 20 000,00 PLN maksymalnie 100 000,00 PLN 
dla szkód związanych z pokryciem konserwacji rozszerzonej (klauzula 004) 

d. 10% wartości odszkodowania minimum 50 000,00 PLN nie więcej niż 100 000,00 PLN 
dla klauzuli okresu gwarancyjnego (klauzula 201) oraz klauzuli elementów 
wadliwych. 

e. 5 000,00 PLN dla szkód z tytułu kradzieży zwykłej 
f. 2 000,00 PLN dla szkód w dokumentacji budowlanej   
g. 10 000,00 PLN dla pozostałych szkód.    

 
CZĘŚĆ II – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INWESTORA 

 
Pytanie nr 20: Wnosimy o wskazanie, tytułu prawnego do nieruchomości objętych inwestycją – 
nieruchomości gruntowej oraz w szczególności budynków.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 20: 

Zamawiający informuje, że nieruchomość znajduje się w użytkowaniu Sinfonii Varsovii (w rozumieniu  
art. 252 kodeksu cywilnego) , właścicielem nieruchomości jest w całości m.st. Warszawa; Sinfonia 
Varsovia posiada uprawnienie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 
Pytanie nr 21: W pkt. IV.UBEZPIECZONA DZIAŁALNOŚĆ, wnosimy o doprecyzowanie zakresu 
kontraktu podlegającego ubezpieczeniu tak aby wskazywał on jednoznacznie że ochroną objęte ma 
zostać część inwestycji oznaczona jako CZĘŚĆ A. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 21: 

Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową ma zostać objęta część inwestycji oznaczona 
w Kontakcie (umowie z generalnym wykonawcą robót budowlanych) jako Część A, opisana w 
Załączniku nr 10 do SWZ (Charakterystyka Inwestycji) oraz w dokumentacji postępowania na wybór 
generalnego wykonawcy robót budowlanych oznaczonego symbolem: ZP/PO/6/2022, dostępnej na 
stronie Zamawiającego: https://www.bip.sinfoniavarsovia.org/modernizacja-zabytkowych-obiektow-
oraz-budowa-sali-koncertowej-przy-ul-grochowskiej-na-potrzeby-sinfonia-varsovia-czesc-a/ 
 
Pytanie nr 22: W pkt.X.VI wnosimy o uzupełnienie o następujące zapisy: 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje dodatkowo odpowiedzialności cywilnej 
ubezpieczonego za czyste straty finansowe będące konsekwencją:  
a) wady prac lub usług wykonanych przez ubezpieczonego lub osoby działające na jego 
zlecenie lub na jego rachunek oraz wadliwości produktu,  
b) niewykonania zobowiązania przez ubezpieczonego bądź przekroczenia terminów;  
c) przekroczenia kosztów, w tym kosztorysów, kalkulacji wstępnych, budżetów;  
d) wad prawnych, naruszenia praw własności intelektualnej, praw własności przemysłowej, 
udzielania licencji lub franczyz;  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 22: 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w pkt. X.VI. następujących postanowień: 

https://www.bip.sinfoniavarsovia.org/modernizacja-zabytkowych-obiektow-oraz-budowa-sali-koncertowej-przy-ul-grochowskiej-na-potrzeby-sinfonia-varsovia-czesc-a/
https://www.bip.sinfoniavarsovia.org/modernizacja-zabytkowych-obiektow-oraz-budowa-sali-koncertowej-przy-ul-grochowskiej-na-potrzeby-sinfonia-varsovia-czesc-a/


 

„Dodatkowo w stosunku do pozostałych wyłączeń przewidzianych w umowie ubezpieczenia zakres 
ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za czyste szkody 
majątkowe będące konsekwencją:  
a) wady prac lub usług wykonanych przez ubezpieczonego lub osoby działające na jego zlecenie lub 
na jego rachunek oraz wadliwości produktu,  
b) niewykonania zobowiązania przez ubezpieczonego bądź przekroczenia terminów;  
c) przekroczenia kosztów, w tym kosztorysów, kalkulacji wstępnych, budżetów;  
d) wad prawnych, naruszenia praw własności intelektualnej, praw własności przemysłowej, 
udzielania licencji lub franczyz.” 
 
Pytanie nr 23: W pkt. XI.VII ust. A prosimy o wylistowanie oraz charakterystykę i opis obiektów 
zabytkowych 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 23: 

Na terenie objętym realizacją robót w ramach Części A inwestycji znajdują się 3 obiekty zabytkowe 
wpisane do rejestru zabytków pochodzące z początku XX w. Poniżej podano projektowane parametry 
(PC- powierzchnia całkowita, PU- powierzchnia użytkowa, KU – kubatura, W: wysokość): 
Budynek A PC: 3160 m²/ PU: 2434,2 m²/ KU: 15908 m3/ W:19,88 m 
Budynek D PC:732 m²/ PU:570,1 m²/ KU:4833 m3/W:10,62 m 
Budynek E PC:867 m²/ PU:629,4 m²/ KU:4888 m3/W:10,47.m 
 
 Pytanie nr 24: W pkt XI.VII prosimy o określenie zakresu oraz lokalizacji prac rozbiórkowych, w tym z 
wykorzystaniem materiałów wybuchowych  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 24: 

Zamawiający informuje, że technologia i sposób realizacji robót rozbiórkowych nie są określone, 
zostaną wybrane przez generalnego wykonawcę robót; z uwagi na zabytkowy charakter budynków 
nie będą stosowane materiały wybuchowe. Obiekty zabytkowe i ich elementy podlegające 
zachowaniu (zwłaszcza fasady) będą zabezpieczone w specjalistyczny sposób. 
 
  Pytanie nr 25: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 26.01.2023 do godz. 12:00. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 25:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie Zamawiający 
wskazuje na zmianę terminu podaną w odpowiedzi na pytanie nr 1.  
 
Pytanie nr 26: Prosimy o wyrażenie zgody na włączenie Klauzuli Cyber do umowy ubezpieczenia. Brak 
zgody Zamawiającego na włączenie jej treści może skutkować brakiem możliwości złożenia oferty 
przez Wykonawcę z uwagi na wymogi reasekuracyjne Wykonawcy. 
 
Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w 
transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe) 
1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek 
innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez: 
1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej; 
1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu 
komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych; 
1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych 
elektronicznych; 
1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub 



 

korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych; 
jako konsekwencje: 
(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca; 
(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu; 
(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego  
(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, 
Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są 
bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem. 
Definicje: 
Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje: 
„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, 
program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące 
własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową 
ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych 
oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania 
danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych. 
„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub 
urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym 
Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom 
komputerowym wymianę Danych elektronicznych. 
„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub 
przechowywane przez system komputerowy. 
„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję 
programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością 
uszkadzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów 
komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w 
tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, 
„Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”. 
„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest 
wyłączony. 
2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i 
wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje 
wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie 
szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną 
ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn 
opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być 
uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie. 
Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniowa zgodnie z  ogólnymi 
warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego 
uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu 
komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych 
na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę 
wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z 
niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych 
elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i 
niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie 
obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani 
żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, 
pozyskane ani skompilowane. 



 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 26: 

Zamawiający wskazuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają OWU 
Wykonawcy. Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie klauzuli cyber w brzmieniu Wykonawcy, 
któremu zostanie udzielone zamówienie bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego 
OWU i/lub klauzulach dodatkowych. 
 
Pytanie nr 27: Prosimy o wyrażenie zgody na włączenie Klauzuli informacyjnej do umowy 
ubezpieczenia. Brak zgody Zamawiającego na włączenie jej treści może skutkować brakiem 
możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę z uwagi na wymogi reasekuracyjne Wykonawcy. 
„Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej) 
Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia 
stanowiącego przedmiot ubezpieczenia  i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile 
ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową 
ubezpieczenia.  
Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie 
związanych z  fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a 
w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do 
użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej. 
Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za 
pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, 
przy czym: 
1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm 
bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, 
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą 
powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub 
przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami 
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku 
na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, 
pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości 
używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.” 
Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, 
dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 27: 

Zamawiający wskazuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają OWU 
Wykonawcy. Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie klauzuli informacyjnej w brzmieniu 
Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje 
się w jego OWU i/lub klauzulach dodatkowych. 
 
Część I – ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu 
 
Pytanie nr 28: Prosimy o zmianę zapisu w Klauzuli 113 na: 
„Klauzula 113 
Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień, uzgodniono, że zakres 
ubezpieczenia wynikający z owu, z sekcji dotyczącej ubezpieczenia mienia zostaje rozszerzony o 
szkody w mieniu (łącznie): 
1. transportowanym na miejsce budowy drogą lądową w ramach terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 



 

2. spowodowane przez kolizję, uderzenie, powódź, trzęsienie ziemi, osunięcie się ziemi lub skały, 
zapadanie się ziemi, kradzież z włamaniem lub pożar.  
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym opakowaniem 
mienia i przygotowaniem do transportu (z włączeniem rozmieszczenia ładunku)”. 
Klauzula 113/1- Załadunek i rozładunek 

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy oraz po opłaceniu przez Ubezpieczającego dodatkowej składki uzgodniono, że zakres 
ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w czasie załadunku i rozładunku mienia 
przewożonego transportem zawodowym i własnym. 
Załadunek - rozumiany jako ogół czynności wykonywanych bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przewozu w miejscu nadania, mających na celu umieszczenie przygotowanego do przewozu 
mienia na lub wewnątrz środka transportu - nie obejmuje czynności dostarczenia mienia z 
magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca składowania w bezpośrednie sąsiedztwo środka 
transportu. 
Rozładunek - rozumiany jako ogół czynności wykonywanych bezpośrednio po zakończeniu 
przewozu w miejscu przeznaczenia, mających na celu wyjęcie mienia ze środka transportu - nie 
obejmuje czynności przemieszczania mienia z bezpośredniego sąsiedztwa środka transportu do 
magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca składowania. 
Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest dochowanie przez  Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego następujących obowiązków: 
Załadunek/rozładunek ubezpieczonego mienia ubezpieczonego mienia winien być wykonywany 
bezpośrednio przed rozpoczęciem przewozu/ po zakończeniu przewozu w miejscu 
nadania/przeznaczenia, przez Ubezpieczającego, pracowników ubezpieczającego, przewoźnika lub 
firmy profesjonalne, uprawnione do wykonywania tych czynności. Czynności 
załadunku/rozładunku winny być wykonywane z zachowaniem należytej staranności przez osoby 
wykonujące te czynności i przy użyciu - gdy rodzaj lub stan ładunku oraz środka transportowanego 
tego wymaga - odpowiednich narzędzi, urządzeń lub maszyn. W przypadku, gdy rodzaj lub stan 
mienia albo rodzaj środka transportowanego tego wymaga, załadunek/rozładunek winien być 
wykonywany przez firmy profesjonalne, uprawnione do wykonywania czynności 
załadowczych/rozładunku oraz przy użyciu maszyn lub urządzeń posiadających aktualne 
świadectwo badania technicznego. 
Limit wspólny dla klauzuli 113 i 113/1: na środek transportu w wysokości 2.000.000 PLN na jedno 
zdarzenie oraz 5.000.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia, z podlimitem dla szkód z tytułu zaginięcia 
w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 28: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie 
Zamawiający wskazuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają OWU 
Wykonawcy. Zamawiający zwraca także uwagę na odpowiedź udzieloną na pytanie nr 8.  
 
Pytanie nr 29: Prosimy o zmianę zapisu w Klauzuli szkód w częściach wadliwych na: 
„Klauzula szkód w częściach wadliwych - Klauzula pokrywa szkody w ubezpieczonym mieniu 
powstałe wskutek wadliwego materiału, projektu lub wykonania. Ubezpieczyciel pokryje koszty 
wymiany lub naprawienia uszkodzonych lub zniszczonych części, wadliwie zaprojektowanych, 
wykonanych wadliwie lub z wadliwego materiału, o ile takie koszty są poniesione w związku ze 
szkodą objętą ochroną w ramach Klauzul 115 i 200. Ubezpieczyciel nie pokryje jakichkolwiek 
kosztów poniesionych w związku z poprawieniem, ulepszeniem bądź zmianą wadliwego projektu, 
materiałów lub wykonania. Ubezpieczyciel nie pokryje również żadnych kosztów, o których mowa 
w niniejszej klauzuli, jeżeli szkoda nie wystąpiła. Limit odpowiedzialności wynosi 10.000.000,00 
PLN”. 



 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 29: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie 
Zamawiający wskazuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają OWU 
Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 30: Prosimy o zmianę zapisu w Klauzuli 201 na: 
 „Klauzula 201 – ochrona dla maszyn i urządzeń, robót budowlanych i montażowych oraz części 
wadliwych zgodnie z definicją klauzuli szkód w częściach wadliwych pkt VII.III podpunkt 12 
powyżej w okresie gwarancji z limitem 12 miesięcy dla maszyn i urządzeń oraz dla robót 
budowlanych i montażowych oraz części wadliwych po zakończeniu kontraktu tj. od dnia 
„sporządzenia protokołu odbioru całościowego” oraz z limitem odpowiedzialności w wysokości 
5.000.000,00 PLN dla maszyn i urządzeń i 1.000.000 PLN dla robót budowlanych i montażowych 
oraz części wadliwych. „ 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 30: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie 
Zamawiający wskazuje na odpowiedź udzieloną na pytanie nr 13. 
 

Pytanie nr 31: Prosimy o zmianę limitu w Klauzuli likwidacji drobnych szkód na 25.000,00 PLN. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 31: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie Zamawiający 
potwierdza modyfikację limitu odpowiedzialności dla w/w klauzuli na limit odpowiedzialności w 
wysokości 30.000,00 PLN. 
 
Pytanie nr 32: Prosimy o zmianę limitu w Klauzuli kradzieży zwykłej na 30.000,00 PLN. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 32: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie Zamawiający 
wskazuje na odpowiedź udzieloną na pytanie nr 17.  
 
Pytanie nr 33: Prosimy o usuniecie z zakresu Klauzuli władz publicznych, kosztów zburzenia i 
zwiększonych kosztów budowy. 
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmianę limitu na: Limit odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela z tytułu kosztów objętych niniejszą klauzulą wynosi: 100.000 PLN na jedno zdarzenie, 
łącznie nie więcej jednak niż 500.000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 33: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie Zamawiający 
potwierdza modyfikację limitu odpowiedzialności dla w/w klauzuli na limit odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela z tytułu kosztów objętych niniejszą klauzulą wynosi: 100.000 PLN na jedno zdarzenie, 
łącznie nie więcej jednak niż 500.000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 34: Prosimy o zmianę limitu w Klauzuli kosztów związanych ze znaleziskami 
archeologicznymi oraz niewybuchami na: 
Klauzula kosztów związanych ze znaleziskami archeologicznymi oraz niewybuchami - jeżeli w OWU 
zawarte jest jakiekolwiek wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności dotyczące szkód powstałych 
wskutek natrafienia podczas prowadzenia procesu budowlanego na znaleziska/odkrycia 
archeologiczne lub natknięcia się na niewybuchy, których istnienie w jakikolwiek sposób przyczyni się 



 

do powstania szkody objętej zakresem ubezpieczenia w tym przestoju procesu budowlanego lub 
koniecznością zmiany technologii wykonania prac lub poniesienia dodatkowych kosztów związanych 
z odkryciem archeologicznym (np. zabezpieczenie terenu znaleziska, utrzymanie terenu budowy, 
zabezpieczenie instalacji i urządzeń), to Ubezpieczyciel pokryje takie szkody i/lub koszty do limitu 
200.000 PLN na jedno zdarzenie i 500.000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z 
zastrzeżeniem sublimitów:  
a) 40.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów utrzymania 
pracowników i umożliwienia prowadzenia prac odpowiedniemu zespołowi badawczemu,  
b) 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów wynajmu 
dźwigów, maszyn i urządzeń,  
c) 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla pozostałych kosztów, które 
ubezpieczony jest zobowiązany ponosić w związku z przestojem i/lub zamknięciem budowy w 
związku z odkryciem archeologicznym. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 34: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 
 
Pytanie nr 35: Prosimy o usuniecie z zakresu Klauzuli dodatkowych kosztów odbudowy. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 35: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 
 
Część I: 
 
Pytanie nr 36: Prosimy o wyjaśnienie zapisu w klauzuli 001 „oraz czasowym limitem obowiązywania 
klauzuli dla jednego zdarzenia 168 godzin”. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 36: 

Zamawiający potwierdza, że chodzi o zdarzenia powstałe w wyniku ryzyka strajku, rozruchów, 
zamieszek społecznych, które mogą powstać w ciągu max 168 godzin i traktowane będą jako jedno 
zdarzenie. 
 
Pytanie nr 37: Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższych treści dla klauzuli 006 i 007: 
KLAUZULA NR 006 
KOSZTY PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH I NOCNYCH, W DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY 
ORAZ KOSZTY FRACHTU EKSPRESOWEGO 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, strony 
postanawiają rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej określonej w Rozdziale I OWU o niezbędne 
i uzasadnione koszty dodatkowe z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych lub w dni 
ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego), pod 
warunkiem, że koszty te zostały poniesione w związku z pracami mającymi na celu naprawienie 
szkody objętej ochroną ubezpieczeniową. Jeżeli suma ubezpieczenia zniszczonego, utraconego lub 
uszkodzonego mienia jest mniejsza niż suma, która powinna być zadeklarowana, odszkodowanie 
należne z tytułu niniejszej Klauzuli zostanie zmniejszone w takiej samej proporcji. Limit 
odpowiedzialności w wysokości 20 % wartości szkody ponad sumę ubezpieczenia. 
KLAUZULA NR 007 
KOSZTY FRACHTU LOTNICZEGO 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, strony 
postanawiają rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej określonej w Rozdziale I OWU o niezbędne 
i uzasadnione koszty dodatkowe z tytułu frachtu lotniczego, pod warunkiem, że koszty te zostały 



 

poniesione w związku z pracami mającymi na celu naprawienie szkody objętej ochroną 
ubezpieczeniową. Jeżeli suma ubezpieczenia zniszczonego, utraconego lub uszkodzonego mienia jest 
mniejsza niż suma, która powinna być zadeklarowana, odszkodowanie należne z tytułu niniejszej 
Klauzuli zostanie zmniejszone w takiej samej proporcji. Limit odpowiedzialności w wysokości 20 % 
wartości szkody ponad sumę ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 37: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie Zamawiający 
wskazuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. 
Zamawiający wskazuje na odpowiedź udzieloną na pytanie nr 7. 
 
Pytanie nr 38: Prosimy o potwierdzenie, iż limit w klauzuli 013 obowiązuje na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 38: 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 39: Prosimy o wykreślenie w klauzuli 100 zapisu „Ochrona ubezpieczeniowa dla 
przetestowanej maszyny, urządzenia nie ustaje i trwa do dnia „sporządzenia protokołu odbioru 
całościowego”. 

ODPOWIEDŹ  ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 39: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 
 

Pytanie nr 40: Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej treści w klauzuli 113: 
TRANSPORT LĄDOWY 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, strony 
postanawiają rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej określonej w Rozdziale I OWU o szkody w 
ubezpieczonym mieniu, które powstały na terenie wskazanym w umowie ubezpieczenia (zakres 
terytorialny ubezpieczenia) podczas transportu lądowego (transport drogą powietrzną lub wodną 
pozostaje wyłączony z zakresu ubezpieczenia) na teren budowy, wskutek wypadku lub kolizji środka 
transportu, powodzi, trzęsienia ziemi, zalania, osunięcia lub zapadnięcia się ziemi, rabunku lub 
pożaru. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że ubezpieczone mienie zostało 
profesjonalnie zabezpieczone i przygotowane do transportu, przy czym przez przygotowanie do 
transportu rozumie się również czynności sztauerskie (tzn. sposób rozmieszczenia i zamocowania 
mienia na środku transportu). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczone mienie także 
podczas wyładunku na terenie budowy. Jeżeli w umowie ubezpieczenia nie wskazano zakresu 
terytorialnego ubezpieczenia przyjmuje się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie 
transporty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Maksymalna wartość mienia przewożonego na 
jednym środku transportu nie może przekraczać limitu odpowiedzialności wskazanego w umowie 
ubezpieczenia. Postanowienia niniejszej Klauzuli nie mają zastosowania w odniesieniu do 
transportów międzynarodowych. 
Limit odpowiedzialności na środek transportu w wysokości 2.000.000 PLN na jedno zdarzenie oraz 
5.000.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 40: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie Zamawiający 
wskazuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. 
Zamawiający wskazuje na odpowiedź udzieloną na pytanie nr 8. 
 



 

Pytanie nr 41: Prosimy o zgodę na wprowadzenie w klauzuli 116/1 limitu odpowiedzialności w 
wysokości 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 41: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 
 
Pytanie nr 42: Prosimy o zgodę na zmniejszenie limitu w klauzuli szkód w częściach wadliwych do 
5 000 000,00 PLN. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 42: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 
 
Pytanie nr 43: Prosimy o potwierdzenie, iż klauzula części wadliwych dotyczy dodatków 115/200. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 43: 

Zamawiający wskazuje, że zakres ochrony dla klauzuli części wadliwych został wskazany w SWZ.  
 
Pytanie 44: Prosimy o zgodę na zmniejszenie limitu w klauzuli 201 z 24 i 18 miesięcy na 12 miesięcy. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 44: 

Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, na odpowiedź udzieloną na pytanie nr 
13. 
 
Pytanie 45: Prosimy o wprowadzenie w klauzuli 218 limitu dla prześwietlonych szwów w wysokości 
50%. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 45: 

Zamawiający potwierdza dokonując modyfikacji treści przedmiotowej klauzuli zgodnie z poniższym: 
„Klauzula  218 ubezpieczenie kosztów lokalizacji wycieku z limitem odpowiedzialności w wysokości 
500.000,00 PLN ponad sumę ubezpieczenia określoną w pkt IV powyżej i limitem dla prześwietlonych 
szwów w wysokości 50%”. 
 
Pytanie nr 46: Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli wyliczenia wysokości szkody w poniższej 
treści: 
Dla rozliczenia kosztów likwidacji szkód, w przypadku prac budowlanych, remontowych, naprawczych 
wykonywanych przez Ubezpieczonego zastosowanie będą miały ceny i narzuty kontraktowe. 
Rozliczenie kosztów likwidacji nastąpi na poziomie kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego 
udokumentowanych kosztorysami. W przypadku prac budowlanych, remontowych, naprawczych 
wykonywanych przez firmy zewnętrzne, rozliczenie kosztów likwidacji nastąpi na poziomie cen i 
narzutów wykazywanych przez te firmy, nie wyższych niż ceny i narzuty kontraktowe oraz 
udokumentowanych kosztorysami i fakturami. W przypadku braku cen lub narzutów w kontrakcie lub 
w przypadku niemożności ich wyodrębnienia z ceny kontraktowej – rozliczenie kosztów likwidacji 
szkód nastąpi w oparciu o średni poziom cen i narzutów publikowanych w wydawnictwach 
Sekocenbud dla danego regionu. Ceny zastosowanych materiałów, których będzie brak w 
wydawnictwa Sekocenbud określane będą na podstawie dowodów zakupu (faktur) wystawionych dla 
Ubezpieczonego po szkodzie. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 46: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 
 



 

Pytanie nr 47: W klauzuli likwidacji drobnych szkód prosimy o zgodę na wprowadzenie kwoty 
30 000,00 PLN zamiast 50 000,00 PLN 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 47: 

Zamawiający potwierdza wprowadzenie przedmiotowej zmiany.  Jednocześnie Zamawiający wskazuje 
na odpowiedź udzieloną na pytanie nr 31. 
 
Pytanie nr 48: W punkcie 23 prosimy o wykreślenie zapisu „kosztów dodatkowych, w tym”. W 
przypadku braku zgody prosimy o numeryczne wymienienie kosztów dodatkowych. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 48: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 
 
Pytanie 49: Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli likwidatora mianowanego w poniższej treści: 
Klauzula likwidatora mianowanego – dla szkód wymagających specjalistycznej wiedzy lub dużych wg 
oceny Ubezpieczyciela w likwidacji uczestniczyć będzie ekspert zewnętrzny wybrany przez 
Ubezpieczyciela.  Koszty związane z jego pracami poniesie Ubezpieczyciel.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 49: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 
 
Pytanie nr 50: Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia w trakcie przerwania robót 
w poniższej treści: 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, strony 
postanawiają rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej określonej w Rozdziale I OWU o szkody 
powstałe w okresie częściowego lub całkowitego przerwania wykonywania prac budowalno-
montażowych wskutek: 

1) pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji lub upadku statku powietrznego, 
2) huraganu, powodzi, deszczu nawalnego lub gradu, 
3) naporu śniegu lub lodu, uderzenia pojazdu lub huku ponaddźwiękowego, 
4) kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji. 
 

Na potrzeby niniejszej Klauzuli użyte powyżej określenia oznaczają: 
1) uderzenia pioruna – gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające 
bezpośrednio na ubezpieczone mienie, pozostawiające ślady tego zdarzenia na ubezpieczonym 
mieniu, z wyłączeniem przepięcia, 
2) eksplozja - gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się 
gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się, w odniesieniu do naczyń 
ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, za spowodowane eksplozją uważa się szkody 
polegające na: 
- rozdarciu ścian tych naczyń lub zbiorników w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, 
pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień,  
- uszkodzeniu wewnętrznej powłoki tych naczyń lub zbiorników,  
- implozji w postaci uszkodzenia tych naczyń lub zbiorników, w tym aparatów próżniowych, 
ciśnieniem zewnętrznym, 
3) upadek statku powietrznego - katastrofę lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, 
bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku, 
4) huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,8 m/s, ustalanej przez IMiGW, którego 
działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW 



 

wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich 
powstania lub bezpośrednim sąsiedztwie, 
5) deszcze nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 3, który ustala 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (zwany dalej „IMiGW”); w przypadku braku stacji 
pomiarowej IMiGW bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, 
świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego, 
6) grad - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu, 
7) napór śniegu lub lodu – bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot 
ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na 
mienie ubezpieczone, 
8) uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie w ubezpieczony przedmiot pojazdu 
mechanicznego lub szynowego lub jego części, nienależącego do ubezpieczonego i niebędącego pod 
jego kontrolą, 
9) huk ponaddźwiękowy - falę uderzeniową (ciśnieniową) wytworzoną przez statek powietrzny 
podczas przekraczania bariery dźwięku lub podczas poruszania się z prędkością większą od prędkości 
dźwięku, 
10) dewastacja - umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby 
trzecie. 

 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ochrony ubezpieczeniowej udzielonej na warunkach 
niniejszej Klauzuli istnieje pod warunkiem, że: 
1) przerwa w wykonywaniu prac budowlano – montażowych nie przekroczyła 120 dni,  
2) Ubezpieczający lub Ubezpieczony w terminie 3 dni od dnia przerwania wykonywania prac 
budowlano–montażowych powiadomił o tym fakcie Ubezpieczyciela z podaniem informacji o 
przyczynach takiego częściowego lub całkowitego przerwania wykonywania prac budowlano-
montażowych. 
Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest zobowiązany podczas przerwy w wykonywaniu prac 
budowlano – montażowych do należytego zabezpieczenia ubezpieczonego mienia oraz do podjęcia 
innych niezbędnych i uzasadnionych środków mających na celu zmniejszenie  ryzyka powstania 
szkody. 
W razie naruszenia z winy umyślnej lub  wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego 
powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych 
okolicznościach względom słuszności.  
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji miejsca i przedmiotu ubezpieczenia 
w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz sformułowania ewentualnych pisemnych rekomendacji 
i zaleceń w celu  właściwego zabezpieczenia ubezpieczonego mienia.  
 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na warunkach niniejszej Klauzuli nie obejmuje:  
1) szkód powstałych wskutek przerwania wykonywania prac budowlano – montażowych lub 
szkód, które były możliwe do przewidzenia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, zważywszy 
na charakter wykonywanych prac budowlano – montażowych oraz sposób ich realizacji, 
2) kosztów wznowienia prac budowlano – montażowych i przywrócenia poprzednich warunków 
ich 

wykonywania, w tym również niezbędnych prac przygotowawczych. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 50: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie Zamawiający 
wskazuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. 
 



 

Pytanie nr 51: Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli przedłużenia okresu ubezpieczenia w 
poniższej treści: 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, strony 
postanawiają, że: 
1)  jeżeli czas realizacji ubezpieczonych prac budowlano-montażowych ulegnie wydłużeniu 
przekraczając pierwotnie uzgodniony okres ubezpieczenia, Ubezpieczyciel przedłuży odpowiednio 
okres ubezpieczenia bez naliczania dodatkowej składki, jeśli przedłużenie to nie przekroczy 90 dni; 
2)  w przypadku konieczności przedłużenia okresu ubezpieczenia prac budowlano-montażowych 
jednokrotnie o większą niż określona w pkt 1 liczbę dni lub wielokrotnie łącznie o większą niż 
określona w pkt 1 liczbę dni, składka dodatkowa zostanie naliczona proporcjonalnie (pro rata) za 
całkowity okres na jaki przedłużono pierwotnie uzgodniony okres ubezpieczenia; 
3)  całkowity okres na jaki przedłużono pierwotnie uzgodniony okres ubezpieczenia, o którym mowa 
w pkt 2, nie może przekroczyć liczby dni wskazanej w umowie ubezpieczenia. 
Przedłużenie okresu ubezpieczenia prac budowlano-montażowych dokonywane jest na pisemny 
wniosek Ubezpieczającego i wymaga potwierdzenia przez Ubezpieczyciela pod rygorem nieważności; 
wniosek powinien zostać przedłożony przed upływem okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie 
ubezpieczenia. Postanowienia niniejszej Klauzuli mają zastosowanie pod warunkiem, że od daty 
rozpoczęcia prac budowlano-montażowych do dnia przedłożenia wniosku nie powstały żadne 
okoliczności zwiększające ryzyko wystąpienia szkody, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony 
wiedział lub mógł się dowiedzieć zachowując należytą staranność. 
Klauzuli nie stosuje się w odniesieniu do okresu ubezpieczenia rozruchu gorącego, prób lub testów. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 51: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie Zamawiający 
wskazuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. 
Zamawiający wskazuje także na odpowiedź udzieloną na pytanie nr 15. 
 
Pytanie nr 52: Prosimy o zgodę na zmniejszenie limitu w klauzuli kradzieży zwykłej do 50 000,00 PLN. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 52: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie przedmiotowej zmiany, wprowadzając limit dla ryzyka 
kradzieży zwykłej w wysokości 50.000 zł. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź 
udzieloną na pytania nr 17. 
 
Pytanie nr 53: Prosimy o zgodę na wykreślenie klauzuli władz publicznych, kosztów zburzenia i 
zwiększonych kosztów budowy. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 53: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie Zamawiający 
wskazuje, na odpowiedź udzieloną na pytanie nr 33. 
 
Pytanie nr 54: Prosimy o zgodę na wykreślenie klauzuli kosztów związanych ze znaleziskami 
archeologicznymi oraz niewybuchami. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 54: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 
 

Pytanie nr 55: Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych w poniższej 
treści: 
KLAUZULA  WYŁĄCZENIA  CHORÓB  ZAKAŹNYCH 



 

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy 
ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody 
bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze 
wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych 
zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia. 
2. W rozumieniu niniejszej  klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać 
przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, 
w przypadku gdy:   
1)       substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm 
lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz   
2)       metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie 
drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię 
lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz 
3)  choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla 
zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, 
pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 55: 

Zamawiający wskazuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają OWU 
Wykonawcy. Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych w 
brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie bez względu na fakt, czy taka 
klauzula znajduje się w jego OWU i/lub klauzulach dodatkowych. 

 
Pytanie nr 56: Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w 
poniższej treści: 
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul 
rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiekolwiek szkody 
powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub 
zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy 
komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub 
innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz 
wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w 
ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku 
będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego 
rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się 
równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 
Przy czym za: 
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, 
interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do 
przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz 
inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi 
takich urządzeń. 
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod 
zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy 
bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy 
Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 56: 



 

Zamawiający wskazuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają OWU 
Wykonawcy. Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie klauzuli cyber w brzmieniu Wykonawcy, 
któremu zostanie udzielone zamówienie bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego 
OWU i/lub klauzulach dodatkowych. 
 
Pytanie nr 57: Prosimy o załączenie harmonogramu finansowo-rzeczowego. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 57: 

Zamawiający informuje, że harmonogram rzeczowo finansowy realizacji robót zostanie przekazany 
przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji dopiero po zawarciu Kontaktu 
 
Pytanie nr 58: Prosimy o załączenie zaświadczeń przebiegu ubezpieczenia Generalnego Wykonawcy 
za okres ostatnich 5 lat. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 58: 

Zamawiający nie dysponuje takimi dokumentami. 
 
Pytanie nr 59: W przypadku braku możliwości uzyskania szkodowości Generalnego Wykonawcy 
prosimy o załączenie zaświadczeń przebiegu ubezpieczenia Zamawiającego za okres ostatnich 5 lat. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 59: 

Zamawiający załącza zaświadczenia szkodowe, które na dzień dzisiejszy są w jego posiadaniu. 
 
Pytanie 60: W nawiązaniu do pytania 24, prosimy o informację o zrealizowanych na rzecz 
Zamawiającego kontraktach. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 60: 

Zamawiający w ostatnim czasie realizował kontrakt na roboty budowlane w zakresie wyburzeń o 
wartości: 1.107.000,00 PLN brutto. Umowa była została zawarta 29 czerwca 2022 i została 
zakończona.  
 
Część II: 
 
Pytanie nr 61: Prosimy o zmianę w części II zamówienia pkt VI.I ppkt 6 poprzez ustanowienie 
podlimitu do łącznej wysokości 500 000,00 (pięćset tysięcy 00/100) PLN w okresie ubezpieczenia 
(czyli zmiana z podlimitu obowiązującego na roczny okres ubezpieczenia na okres ubezpieczenia). 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 61: 

Zamawiający potwierdza wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 

Pytanie nr 62: Prosimy o zmianę w części II zamówienia pkt VI.I ppkt 7 poprzez usunięcia zapisu: „lub 
w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą”. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 62: 

Zamawiający potwierdza wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 63: Prosimy o zmianę w części II zamówienia pkt VI.II na: 
1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 
wypadku ubezpieczeniowym. 



 

2. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 1 okoliczności koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, 
odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel 
wypłaca w terminie określonym w ust. 1. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 63: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie Zamawiający 
wyjaśnia, że w jego ocenie wyżej przytoczone postanowienia nie stoją w sprzeczności z pkt VI.II. 
Postanowienia wynikają z art. 817 § 1 KC. Są to normy semiimperatywne. Zamawiający nie ma 
intencji ich modyfikowania na niekorzyść Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 64: Prosimy o zmianę w części II zamówienia pkt X.I. poprzez dodanie zapisu, że koszty 
obrony będą pokrywane za zgodą Ubezpieczyciela /w porozumieniu z Ubezpieczycielem. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 64: 

Zamawiający potwierdza wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 65: Prosimy o zmianę w części II zamówienia pkt X.I. poprzez wykreślenie pkt X.I. ppkt 5. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 65: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany.  
 
Pytanie nr 66: Prosimy o zmianę w części II zamówienia pkt XI.VII. ppkt 3 poprzez wykreślenie „w tym 
w związku z wykorzystaniem materiałów wybuchowych”. 
W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o informacje o przewidywanych pracach związanych 
z wykorzystaniem materiałów wybuchowych oraz o przewidywanych procedurach wykorzystania 
materiałów budowlanych. 
Dodatkowo prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w związku z 
wykorzystaniem materiałów wybuchowych w wysokości 5 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki 
w okresie ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 66: 

Zamawiający informuje, że technologia i sposób realizacji robót rozbiórkowych nie są określone, 
zostaną wybrane przez generalnego wykonawcę robót; z uwagi na zabytkowy charakter budynków 
nie będą stosowane materiały wybuchowe; Obiekty zabytkowe i ich elementy podlegające 
zachowaniu (zwłaszcza fasady) będą zabezpieczone w specjalistyczny sposób. Jednocześnie 
Zamawiający potwierdza wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w 
związku z wykorzystaniem materiałów wybuchowych w wysokości 5 000 000 PLN na jeden i wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 67: Prosimy o zmianę w części II zamówienia pkt XI.VII. ppkt 6 poprzez wprowadzenie 
podlimitu odpowiedzialności dla roszczeń regresowych z tytułu kar umownych, do zapłacenia których 
zobowiązane były osoby trzecie w wysokości 5 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 67: 

Zamawiający potwierdza wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 68: Prosimy o zmianę w części II zamówienia pkt XV.II. na: 



 

„Rozliczenia z tytułu umowy ubezpieczenia wynikające z konieczności zwrotu składki dokonywane 
będą w systemie pro rata temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel nie 
będzie potrącał jakichkolwiek kosztów manipulacyjnych.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 68: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 
 
Pytanie nr 69: Prosimy o zmianę Załącznika nr 9 do SWZ § 4 poprzez usunięcie pkt 2 (bardziej 
korzystnych dla Ubezpieczającego, niż zawarte w Umowie). 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 69: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 
 
Pytanie nr 70: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klauzul 
dodatkowych regulujących poszczególne zakresy odpowiedzialności zgodnie z treścią OWU 
Wykonawcy w kwestiach nieuregulowanych w SWZ. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 70: 

Zamawiający potwierdza powyższą interpretację Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 71: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ 
zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne i szczególne warunki Ubezpieczenia (OWU) 
Wykonawcy. 
Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to 
mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 71: 

Zamawiający potwierdza powyższą interpretację Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 72: Prosimy o wskazanie doświadczenia Ubezpieczonego przy realizacji czynności 
inwestora. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 72:  

Zamawiający dysponuje wyspecjalizowanym działem Inwestycji wyodrębnionym w strukturze 
organizacyjnej do celów realizacji inwestycji, zatrudniającym specjalistów z odpowiednim 
doświadczeniem. Dodatkowo Zamawiający jest zobligowany poprzez wydane pozwolenie na budowę 
do zapewnienia nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Odbędzie się to 
poprzez powierzenie wykonywania nadzoru inwestorskiego firmie zewnętrznej. Nadzór nad działem 
inwestycji sprawuje zastępca dyrektora ds. inwestycji i eksploatacji posiadający wykształcenie 
techniczne i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu inwestycji po stronie Inwestora. 
 
Pytanie nr 73: Prosimy o wskazanie czy Zamawiający planuje zlecić realizację czynności inwestora 
podmiotowi zewnętrznemu? Jeżeli tak, jakiemu? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 73: 

Zamawiający przewiduje zlecenie czynności nadzoru inwestorskiego podmiotowi zewnętrznemu co 
nie oznacza z rezygnacji z pełnienia funkcji Inwestora;  w tej sprawie toczy się postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ZP/PN/7/2022 https://www.bip.sinfoniavarsovia.org/uslugi-
inzyniera-kontraktu/ Postępowanie nie zostało zakończone. 
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Pytanie nr 74: Prosimy o wskazanie kto jest odpowiedzialny za opracowanie projektów 
architektonicznych i wykonawczych dla budynków przewidzianych do realizacji części A inwestycji. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 74: 

Zamawiający informuje, że generalnym projektantem jest firma Atelier Thomas Pucher GMBH.  
 
Pytanie nr 75: Prosimy o podanie liczby pracowników (niezbędna informacja do kwotacji ryzyka OC 
pracodawcy). 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 75: 

Zamawiający informuje, że po stronie Zamawiającego jest 6 pracowników zajmujących się 
inwestycjami. 
 
Pytanie nr 76: Prosimy o wskazanie 5-letniej szkodowości Zamawiającego, ze szczególnym 
uwzględnieniem szkodowości związanej z rolą inwestora. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 76: 

Zamawiający załącza zaświadczenia szkodowe, które na dzień dzisiejszy są w jego posiadaniu. 
 
Pytanie nr 77: Prosimy o wskazanie wartości inwestycji (dotyczy części A inwestycji). 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 77: 

Zamawiający wskazuje, że wartość inwestycji dla części A została wskazana w załączniku nr 1 do SWZ 
- OPZ dla Części I Zamówienie i wynosi 117.425.968,11 PLN brutto. 
 
Pytanie nr 78: Prosimy o wskazanie wybranego wykonawcy części A inwestycji, a w przypadku braku 
wybranego wykonawcy – o wskazanie kryteriów wyboru wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 78: 

Wykonawca jeszcze nie został wybrany. Zamawiający podaje link do dokumentacji przetargowej 
zamieszczonej na BIP instytucji: https://www.bip.sinfoniavarsovia.org/modernizacja-zabytkowych-
obiektow-oraz-budowa-sali-koncertowej-przy-ul-grochowskiej-na-potrzeby-sinfonia-varsovia-czesc-
a/ 
 
Pytanie nr 79: Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do 27.01.2023 r. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  NA PYTANIE NR 79: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. Jednocześnie Zamawiający 
wskazuje na zmianę terminu podaną w odpowiedzi na pytanie nr 1.  
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