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Strona internetowa 

 

 
 

Sprawa: wyjaśnienie w postępowaniu na „Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności 

cywilnej „  
 

Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. informuje, iż na podst. art. 38 ust.2 i 4  ustawy Prawo zamówień 

publicznych udziela odpowiedzi na zadanie pytania wykonawców w postępowaniu. 
  

Pytanie 1.  

Prosimy o potwierdzenie że wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU Wykonawcy będą miały 

zastosowanie do umowy ubezpieczenia o ile nie zostały wpisane w zakresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU Wykonawcy będą miały 

zastosowanie do umowy ubezpieczenia o ile nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy wymaganej przez 

Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Pytanie 2. 

Wnioskujemy o doprecyzowanie zakresu ochrony zadanie I  Pakiet 1  pkt 2.2 lit k. na :”trzęsienie ziemi, 

zapadanie lub osuwanie się ziemi nie spowodowane działalnością człowieka.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 3. 

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka zapadania 

lub osuwania się ziemi  spowodowanego  działalnością człowieka w zadaniu I  Pakiet 1  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu w 

wysokości 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka zapadania lub osuwania się ziemi 

spowodowanego działalnością człowieka w zadaniu I Pakiet 1. 

Pytanie 4. 

Prosimy o informację o rodzaju  planowanych robotach budowlanych /remontowo - budowlanych na terenie 

oraz w obiekcie Hali z uwzględnieniem prac ziemnych. 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, iż w okresie ubezpieczenia planuje bieżące naprawy, remonty i konserwacje. 

Pytanie 5. 

Prosimy o uwzględnienie w pkt 8.5  klauzuli pokrycia kosztów – ponad sumę ubezpieczenia kwoty 5.000.000 

PLN. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 6. 

Prosimy o podanie  ilości i mocy agregatów prądotwórczych zlokalizowanych w nieruchomości. Czy agregaty 

posiadają bieżące przeglądy. 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia: agregat o mocy 1,5MW, który posiada przeglądy i jest konserwowany na bieżąco. 

Pytanie 7 

Prosimy o potwierdzenie że limit 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dotyczy OC za szkody 

powstałe w rzeczach ruchomych w tym dotyczy to pojazdów i sprzętu wymienionego w pkt 1.7 Zadania II 

OC. 

Odpowiedź  
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Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 8 

W kontekście pkt 1.15 Zadania II OC organizatora imprez  - prosimy  o informacje o planowanych 

wydarzeniach sportowo-kulturalnych które nie będą podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu OC organizatora 

imprez. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami OPZ – ochrona w ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC ma 

dotyczyć wszystkich imprez, także tych, dla których wymagane jest zawarcie ubezpieczenia obowiązkowego. 

Pytanie 9 

W kontekście pkt 1.15 Zadania II OC organizatora imprez  - prosimy  o informacje czy w okresie 3 ostatnich 

lat miały miejsce imprezy które podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu organizatora imprez masowych. 

Jeśli tak prosimy o ich wyszczególnienie. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż miały miejsce imprezy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, jednakże 

każda impreza była ubezpieczana indywidualnie z tytułu odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie OC w tym 

przetargu nie obejmuje imprez masowych. 

Pytanie 10 

Prosimy o wykreślenie z pkt. 8 ppkt 8.6 ubezpieczenia OC „szkody związane z aktami terroryzmu i sabotażu. 

W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu 1.000.000 PLN. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności w wysokości 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

W związku z powyższym dla Zadania II, pkt 3 Suma gwarancyjna, dodaje się punkt 3.11. w brzmieniu: „za 

szkody związane z aktami terroryzmu i sabotażu wraz z kosztami dodatkowymi – 5.000.000,00 PLN” 

Pytanie 11 

Prosimy o informację czy ryzyko aktów  terrorystycznych i sabotażu w  pkt. 8 ppkt8.6 ubezpieczenia OC 

odnosi się do wspólnego limitu oraz zapisów klauzuli aktów terrorystycznych w ubezpieczeniu mienia? Jeśli 

nie prosimy o wprowadzenie limitu. 

Odpowiedź 

Zamawiający wypowiedział się na ten temat w odpowiedzi na pytanie 10. 

Pytanie 12 

Prosimy o potwierdzenie iż pokazy sztucznych ogni organizowane będą przez profesjonalną firmę 

pirotechniczną. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 13 

Proszę o wykreślenie w pkt 1.7  Zadanie II słów „pojazdy” 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany. 

 

 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.  
 

 

 
Prezes Zarządu 

 

Magdalena Sekuła 
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