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ZP-6/16 

 
Strona www 

 
 
Sprawa: wyjaśnienie siwz. 
 
Hala  Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.  informuje, iż w  postępowaniu dotyczącym „Usług 
ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej” na podst. art.38 ust.2 i 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 2164 
z późń. zm.), udziela następujących wyjaśnień oraz modyfikacji opisu zamówienia: 

 
Zadanie nr I,II  
 
Pytanie nr 1 
Wnosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 
OWU Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie OWU 
Wykonawcy, o ile nie pozostają w sprzeczności z jakimikolwiek zapisami Opisu Przedmiotu 
Zamówienia i o ile nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy wymaganej przez 
Zamawiającego w OPZ. 
 
Zadanie nr I - Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia  
 
Pytanie nr 2 
ad pkt. 8.15  Postanowienia i klauzule  Załącznik nr I SIWZ  Czy zamawiający przewiduje 
wykreślenie słów „.....prac ziemnych......” z klauzuli prac budowlano-montażowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
 
Pytanie nr 3 
ad pkt. 8.15 Postanowienia i klauzule  Załącznik nr I SIWZ Czy zamawiający przewiduje 
wykreślenie słów „..jak i tych na które wymagane jest pozwolenie na budowę......” z klauzuli 
prac budowlano-montażowych.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
 
Pytanie nr 4 
ad pkt. 2.5 Zakres ubezpieczenia Załącznik nr I SIWZ  Prosimy o doprecyzowanie, że 
ochrona dotyczy tylko transportów realizowanych przez ubezpieczającego własnymi 
środkami transportu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
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Pytanie nr 5 
ad pkt 2.5 Zakres ubezpieczenia Załącznik nr I SIWZ Prosimy o intencję włączenia 
niniejszego rozszerzenia - dla jakiego mienia i pomiędzy  jakimi  ubezpieczonymi 
lokalizacjami.  
Odpowiedź: 
Zapis dotyczy przenoszenia/przewożenia mienia ruchomego, w tym elektronicznego przez 
pracowników Ubezpieczonego, między lokalizacjami, w których pracownicy/ 
współpracownicy wykonują obowiązki służbowe. 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia zawarte w Ogólnych warunkach ubezpieczenia 
odnoszące się do szkód powstałych wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego 
strajków, zamieszek, rozruchów, rewolucji, wojny domowej, reakcji jądrowej, skażenia 
radioaktywnego, zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi będą miały zastosowanie w  
umowie ubezpieczenia z zastrzeżeniem zapisów/limitów w klauzuli 8.17 (klauzula aktów 
terrorystycznych) oraz klauzuli 8.18 (klauzula ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i 
zamieszek społecznych).  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU Wykonawcy 
będą miały zastosowanie, o ile nie pozostają w sprzeczności z jakimikolwiek zapisami Opisu 
Przedmiotu Zamówienia i o ile nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy wymaganej 
przez Zamawiającego w OPZ. 
 
Pytanie nr 7 
ad 3.2  Miejsca ubezpieczenia  Załącznik nr I SIWZ prosimy o spis  miejsc ubezpieczenia, 
gdzie znajdują się  tablice reklamowe  poza lokalami zamkniętymi 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje spisem, o który zapytuje Wykonawca. 
 
Pakiet 2 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
 
Pytanie nr 8  
ad pkt 2.1.ppkt c) zakres ubezpieczenia Załącznik nr I SIWZ wnosimy o potwierdzenie, że 
intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent, 
dostawca, warsztat naprawczy z tytułu gwarancji/ rękojmi za wady.  
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca pokrywał objęte zakresem polisy szkody w 
ubezpieczonym mieniu, niezależnie od tego kto jest sprawcą szkody. Zamawiający 
pozostawia Wykonawcy prawo regresu do sprawcy, o którym mowa w pytaniu Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 9 
ad pkt 2.2.ppkt a)  zakres ubezpieczenia Załącznik nr I SIWZ wnosimy o dopisanie warunku 
włączenia wszelkich dodatkowych zabezpieczeń, w które wyposażony jest pojazd 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
 
Pytanie nr 10 

mailto:biuro@ergoarena.pl
http://www.ergoarena.pl/


 

     Hala Gdańsk-Sopot, Sp. z o.o., Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk 
Tel: (+48) 58 767 21 01 • e-mail: biuro@ergoarena.pl, www.ergoarena.pl 

NIP: 583-287-03-17 • REGON: 193078050 • KRS: 0000216102 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 27.196.000,00 PLN w całości wpłacony 

3 

ad pkt 6.1. Postanowienia i klauzule Załącznik nr I SIWZ wnosimy o ustalenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub prosimy o 
podanie innego limitu,  adekwatnego do potrzeb Zamawiającego 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
 
Pytanie nr 11 
ad pkt 6.4. Postanowienia i klauzule Załącznik nr I SIWZ wnosimy o informację czy 
urządzenia pomocnicze zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 12 
ad pkt 6.7. Postanowienia i klauzule  Załącznik nr I SIWZ wnosimy o wyłączenie  szkód w 
następstwie prac budowlano – montażowych  wymagających zezwolenia na budowę, 
naruszających konstrukcje nośną lub dachu obiektu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
 
Pytanie nr 13 
ad  pkt 6.19. Postanowienia i klauzule Załącznik nr I SIWZ wnosimy o dopisanie warunku 
niezwłocznego zgłoszenia zdarzenia na Policję  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
 
Pytanie nr 14 
ad  pkt 6.20. Postanowienia i klauzule Załącznik nr I SIWZ  wnosimy o dopisanie wyłączenia 
 szkód powstałych wskutek: 

- skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,  
- działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, 

strajków, gróźb i fałszywych alarmów  oraz 
- innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, 

etnicznego lub rasowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie widzi potrzeby dopisywania wyłączeń, o których pisze Wykonawca. 
Zamawiający uznaje, że akty nie objęte definicją terroryzmu oraz klauzulą strajku są 
włączone w standardzie lub wprost wyłączone z OWU. Ponadto Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie wyłączenia ochrony za szkody powstałe wskutek skażenia radioaktywnego, 
biologicznego lub chemicznego, a także szkody w danych elektronicznych powstałe wskutek 
ataku elektronicznego lub wprowadzenia wirusa komputerowego. 

 
Pytanie nr 15 
ad  pkt 6.20. Postanowienia i klauzule Załącznik nr I SIWZ  wnosimy o ustalenie franszyzy 
redukcyjnej 10.000,00  zł analogicznie jak w Pakiecie 1 pkt 6.5 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany. 

W związku z powyższym w pakiecie 2, w pkt 4 dodaje się ppkt 4.5. w brzmieniu W 
odniesieniu do ryzyka terroryzmu: 10.000,00 zł” 
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Pytanie nr 16 
ad  pkt 6.21. Postanowienia i klauzule Załącznik nr I SIWZ wnosimy o zmniejszenie limitu 
pokrycia kosztów ponad sumę ubezpieczenia do poziomu  200.000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
 
Pytanie nr 17 
Wnosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt wymagający urządzeń 
klimatyzacyjnych zg. z zaleceniem i instrukcją producentów? Jeśli tak – jaki jest  to sprzęt i 
jaka jest jego wartość 
Odpowiedź: 
Serwery o łącznej wartości 1 mln złotych. 
 
Pytanie nr 18 
Wnosimy o informację czy Zamawiający akceptuje treść kl. IT wg standardów stosowanych  
przez TU o treści jak niżej:  
Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT 
W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel  odpowiada za szkody rzeczowe, 
przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub 
zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w 
nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej 
formy. 
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 

1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia,                           
w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez 
skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich 
następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z 
przerwy lub zakłóceń  w działalności. 
 

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu 
funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich 
następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z 
przerwy lub zakłóceń   w działalności. 

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz                                             
z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie 
ubezpieczenia –szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli Wykonawcy w takim zakresie, w jakim nie 
pozostaje ona w sprzeczności z postanowieniami Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 
Pytanie nr 19 
Wnosimy o informację o aktualnych zabezpieczeniach p. przepięciowych sprzętu 
elektronicznego.  
Odpowiedź: 
Przyjęto system zabezpieczeń gwarantujący selektywne odłączenie w przypadku awarii. 
Strona SN 15 kV 
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-            zabezpieczenia transformatorów nadprądowe zwłoczne w rozdzielni 15 kV 
Strona n.n. 0,4 kV 
-            stopień 1, dopływy z transformatorów: wyzwalacze LSI w wyłącznikach pól 
zasilających 
-            stopień 2, pola odpływowe rozdzielnic głównych: wyłączniki z wyzwalaczami 
-            stopień 3, pola odpływowe w rozdzielnicach strefowych, wyłączniki z wyzwalaczami , 
bezpieczniki o charakterystykach gG/gL 
-            stopień 4, instalacje odbiorcze: wyłączniki instalacyjne o charakterystykach B i C w 
obwodach oświetlenia i gniazd wtyczkowych, charakterystyce M w obwodach silnikowych  
Ochrona przeciwporażeniowa 
-            w obwodach gniazd wtyczkowych i w obwodach użytkowanych w warunkach BB3 i 
BC3, oraz wszędzie tam, gdzie pewność zadziałania zabezpieczeń nadprądowych może być 
niewystarczająca zastosowane będą dodatkowo wyłączniki różnicowoprądowe o 
znamionowym prądzie wyzwalania 30 mA 
Ochrona przeciwprzepięciowa 
-             w rozdzielni głównej klasa B 
-             w podrozdzielniach klasa C 
-            przy urządzeniach  klasa D (opcja dla szczególnych wymagań technologicznych)  - 
 
Pytanie nr 20 
Wnosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i 
aktualizowane oprogramowanie antywirusowe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 21 
Wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt elektroniczny i maszyny/ urządzenia są konserwowane 
zgodnie z zaleceniem/ instrukcją producenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 22 
Wnosimy o informację nt. stosowanych procedur archiwizacji danych formie elektronicznej 
na kopiach zapasowych, miejsca ich przechowywania i sposobu ich zabezpieczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż są stosowanie. Szczegółowe informacje nt. miejsca i sposobu 
przechowywania objęte są tajemnicą. 
 
Pytanie nr 23 
Wnosimy  o  informację czy szkody  na kwotę 23.078,45 zł i 9.000,00 zł dotyczyły także 
elektroniki , jeśli tak to  w jakim zakresie. 
Odpowiedź: 
Nie dotyczyły 
 
Pytanie nr 24 
Wnosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje klauzulę zwiekszonych kosztów 

dzialałności pkt 7.1.  wg wordingu Wykonawcy : 
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Klauzula - ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności w następstwie szkody 
w sprzęcie elektronicznym 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

§ 1 
1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o zwiększone 
koszty działalności, poniesione przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia przerwom 
lub zakłóceniom w działalności, spowodowanym szkodą w ubezpieczonym sprzęcie 
elektronicznym, za którą Ubezpieczyciel  ponosi odpowiedzialność na podstawie Sekcji I 
OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
2. Przez zwiększone koszty działalności, o których mowa w ust. 1 rozumie się nadwyżkę 
kosztów ponad koszty normalnej działalności, które muszą być poniesione przez 
Ubezpieczającego w celu jej kontynuacji tj.:  
1) koszty proporcjonalne - narastające proporcjonalnie do czasu przerwy lub 
zakłóceń w działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty: 
a)  tymczasowego wykorzystania sprzętu zastępczego lub systemów 
zewnętrznych, 
b)  tymczasowego wynajęcia i użytkowania urządzeń i/lub pomieszczeń 
zastępczych, 
c)  zastosowania alternatywnych procedur pracy lub procesów  technologicznych, 
d)  dodatkowego wynagrodzenia pracowników (tj. pracy w godzinach 

nadliczbowych oraz w godzinach                nocnych), 
e)   usług świadczonych przez osoby trzecie (tj. wykorzystania obcej siły roboczej 

w zakresie przetwarzania danych). 
2) koszty nieproporcjonalne - niezależne od upływu czasu przerwy lub zakłóceń w 
działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty: 
a)   jednorazowej procedury przeprogramowania, 
b)   zresetowania i ponownego załadowania systemów operacyjnych, 
c)   transportu do i z pomieszczeń zastępczych. 

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

§ 2 

1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe pośrednio lub 
bezpośrednio w związku ze szkodą: 
1) za którą Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie Sekcji I OWU, 
2) powstałą w każdego rodzaju liniach przesyłowych, 
3) powstałą w systemach pomocniczych, przez które rozumie się systemy konieczne dla 
prawidłowego funkcjonowania ubezpieczonego mienia (są to w szczególności: urządzenia 
klimatyzacyjne, urządzenia podtrzymujące zasilanie (UPS-y), przetworniki częstotliwości, 
agregaty prądotwórcze jako niezależne źródła energii). 
2. Z zakresu ochrony wyłączone są również koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio 
w związku z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zniekształceniem, całkowitym lub 
częściowym skasowaniem, bezprawnym wykorzystaniem danych i oprogramowania. 
3. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe albo 
zwiększone pośrednio lub bezpośrednio przez którąkolwiek z następujących przyczyn: 
1) decyzję władz publicznych, która uniemożliwia lub opóźnia odtworzenie zniszczonego 
mienia lub jego eksploatację, 
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2) brak u Ubezpieczającego wystarczających środków kapitałowych na odtworzenie, 
naprawę lub wymianę mienia zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego, 
3) modernizacje i ulepszenia prowadzone w trakcie przeglądów, remontów, odbudowy, 
naprawy lub wymiany ubezpieczonego mienia, 
4) zanieczyszczenie, skażenie, zniszczenie, uszkodzenie lub zepsucie surowców, 
półproduktów lub gotowych produktów, 
5) szkody zaistniałe w wynajętych urządzeniach zastępczych, sprzęcie zastępczym lub 
systemach zewnętrznych wykorzystywanych przez Ubezpieczającego w celu 
zapobieżenia przerwom lub zakłóceniom w prowadzonej działalności. 

MAKSYMALNY OKRES ODSZKODOWAWCZY 

§ 3 
1. Maksymalny okres odszkodowawczy jest to maksymalny okres, w którym 
Ubezpieczyciel pokrywa poniesione przez Ubezpieczającego zwiększone koszty 
działalności powstałe w związku ze szkodą w sprzęcie elektronicznym. 
2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia nie ustalono inaczej, postanawia się, że 
maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 12 miesięcy. 

SUMA UBEZPIECZENIA 

§ 4 
1. Sumę ubezpieczenia ustala się na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem następujących zasad: 
1) suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie równa jest kwocie miesięcznego limitu 
odszkodowawczego przemnożonego przez liczbę miesięcy ustaloną jako maksymalny 
okres odszkodowawczy i powiększonego o kwotę kosztów nieproporcjonalnych, 
2) suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia równa 
jest kwocie miesięcznego limitu odszkodowawczego przemnożonego przez liczbę 
miesięcy okresu ubezpieczenia i powiększonego o kwotę kosztów nieproporcjonalnych. 
2. Miesięczny limit odszkodowawczy będący podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia na 
jedno i wszystkie zdarzenia         w okresie ubezpieczenia określa Ubezpieczający w 
wysokości odpowiadającej zwiększonym kosztom jakie musiałby ponieść w celu 
zapobieżenia przerwie lub zakłóceniom w działalności w okresie 1 miesiąca. 
3. Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciel stanowi: 
1) w odniesieniu do zwiększonych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w 
związku z pojedynczą szkodą w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym - suma 
ubezpieczenia na jedno zdarzenie, 
2) w odniesieniu do zwiększonych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w 
związku ze wszystkimi szkodami w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym powstałymi 
w okresie ubezpieczenia - suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
W przypadku, gdy suma ubezpieczenia nie została ustalona oddzielnie na koszty 
proporcjonalne i nieproporcjonalne, przyjmuje się, że górną granicą odpowiedzialności dla 
kosztów proporcjonalnych jest 80% łącznej sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie. 
4. Sumę ubezpieczenia pomniejsza się o kwotę wypłaconego odszkodowania i z chwilą 
jej wyczerpania odpowiedzialność Ubezpieczyciel  w zakresie ubezpieczenia 
zwiększonych kosztów wygasa, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. 
5. Na wniosek Ubezpieczonego i po opłaceniu dodatkowej składki, w trakcie trwania 
umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia może zostać uzupełniona do pierwotnej 
wysokości lub podwyższona. Uzupełniona lub podwyższona suma ubezpieczenia stanowi 
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górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciel od dnia następnego po opłaceniu 
dodatkowej składki. 

USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA 

§ 5 
1. Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za udokumentowane 
koszty, określone w par. 1 ust. 2 niniejszej Klauzuli poniesione w okresie 
odszkodowawczym, który: 
1) rozpoczyna się w dniu powstania szkody w ubezpieczonym mieniu lub w dniu 
poniesienia pierwszych zwiększonych kosztów działalności, 
2) kończy się w dniu, w którym Ubezpieczający przestał ponosić zwiększone koszty 
działalności, 
z zastrzeżeniem, że okres ten nie będzie dłuższy niż maksymalny okres 
odszkodowawczy określony w umowie ubezpieczenia, w którym Ubezpieczyciel 
zobowiązuje się do wypłaty należnego odszkodowania na podstawie niniejszej Klauzuli. 
2. Za wysokość szkody przyjmuje się: 
1) w przypadku kosztów proporcjonalnych - rzeczywiste i udokumentowane dzienne 
kwoty zwiększonych kosztów,             z zastrzeżeniem, że miesięczna kwota 
odszkodowania nie może przekroczyć maksymalnego miesięcznego limitu określonego w 
umowie ubezpieczenia, 
2) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych - jednorazową kwotę odszkodowania 
na pokrycie rzeczywistych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez 
Ubezpieczającego, ograniczona do limitu określonego w umowie ubezpieczenia. 
3. Od ustalonej wysokości odszkodowania potrąca się ustaloną w umowie ubezpieczenia 
franszyzę redukcyjną: 
1) w przypadku kosztów proporcjonalnych - kwotę stanowiącą iloczyn średnich stawek 
dziennych odszkodowania i liczby dni roboczych określonych w umowie ubezpieczenia, 
2) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych - kwotę lub procent wartości szkody. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Klauzulą zastosowanie mają obowiązujące 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego od Wszystkich Ryzyk  
Ubezpieczyciela. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli Wykonawcy w takim zakresie, w jakim nie 
pozostaje ona w sprzeczności z postanowieniami Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 
Zadanie nr II 
Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i 
prowadzenia działalności: 
 
Pytanie nr 25 
ad pkt 1.7 Zakres ochrony ubezpieczeniowej  Załącznik nr I SIWZ prosimy o potwierdzenie, 
że zakresem nie będą obejmowane szkody, które nie są pokryte ubezpieczeniem EEI z 
powodu zastosowanej franszyzy redukcyjnej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający informuje, że dla ubezpieczenia OC 
zastosowanie mają zapisy wprowadzone dla tego ubezpieczenia. Dotyczy to także franszyz.  
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Pytanie nr 26 
ad pkt 1.8 Zakres ochrony ubezpieczeniowej  Załącznik nr I SIWZ jakie nieruchomością są 
najmowane przez Zamawiającego?  
Odpowiedź: 
Hala Ergo Arena oraz teren przyległy. 
 
Pytanie nr 27 
ad pkt 1.9 Zakres ochrony ubezpieczeniowej  Załącznik nr I SIWZ jaki rodzaj mienia osób 
trzecich jest przyjmowany pod dozór, kontrolę Zamawiającego?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż są to ruchome środki trwałe. 
 
Pytanie nr 28 
ad. Pkt 1.11  Zakres ochrony ubezpieczeniowej  Załącznik nr I SIWZ w kontekście OC 
przechowawcy czy zamawiający prowadzi parking strzeżony, który jest stale dozorowane, 
ogrodzone, oświetlony w porze nocnej oraz wjazd zabezpieczony przed wyjazdem przez 
osobę nieuprawnioną?  
Odpowiedź: 
Parking P2 dla uczestników imprez masowych nie jest strzeżony, posiada system 
monitoringu oraz jest dozorowany przez służby parkingowe podczas imprez organizowanych 
w hali ERGO ARENA. Strzeżony jest tylko parking P0 techniczny zarówno przez ochronę 
osobową jak i monitoring. Wjazd na parking techniczny jest zamknięty szlabanem. 
 
Pytanie nr 29 
ad. pkt 1.15 Zakres ochrony ubezpieczeniowej  Załącznik nr I SIWZ - prosimy o wyjaśnienie 
czy ubezpieczony będzie występował jako organizator imprez?  
Prosimy o podanie liczby oraz wykazu imprez organizowanych przez Zamawiającego w 
okresie ostatnich 12 miesięcy oraz planowanych do organizacji w najbliższych 12 
miesiącach, ze szczególnym uwzględnieniem imprez które będą  podlegały obowiązkowi 
ubezpieczenia OC.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
Planuje ok. 3-5 imprez rocznie. Z tego 1-2 mogą podlegać obowiązkowi ubezpieczenia OC. 
 
Pytanie nr 30 
ad. pkt 1.17 Zakres ochrony ubezpieczeniowej  Załącznik nr I SIWZ jakie planowane są do 

realizacji prace budowlane gdzie Zamawiający będzie pełnił rolę inwestora/inwestora 
zastępczego?  

Odpowiedź: 
Wymiana opraw oświetleniowych na terenach zewnętrznych hali ERGO ARENA. 
 
Pytanie nr 31 
ad. Pkt 3.10  Suma gwarancyjna   Załącznik nr I SIWZ   regresowane kary umowne - prosimy 
o wskazanie intencji zapisu ze wskazaniem przykładowego stanu faktycznego, który ma być 
objęty ochroną ubezpieczenia . 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje, aby w sytuacjach, kiedy na kontrahenta Zamawiającego, na skutek 
uchybień Zamawiającego, nałożona zostanie kara umowna, a kontrahent ten wystąpi do 
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Zamawiającego z regresem o pokrycie kosztów, które na skutek zaniedbań Zamawiającego 
musiał ponieść, to koszty te powinny być objęte ochroną tak jak inne roszczenia kierowane 
do Zamawiającego w związku z poniesioną szkodą. 
 
Pytanie nr 32 
ad. Pkt 8.2  Postanowienia i klauzule wymagane   Załącznik nr I SIWZ prosimy o wyrażenie 
zgody na zmianę zapisu poprzez wprowadzenie do istniejącego  następującej frazy :” pod 
warunkiem wyrażania zgody przez Ubezpieczyciela na pokrycie tych kosztów”  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
 
Pytanie nr 33 
ad. pkt 8.6 Postanowienia i klauzule wymagane  Załącznik nr I SIWZ za jakie konkretnie 
okoliczności, (przykład szkód) Zamawiający ma ponosić odpowiedzialność cywilną dla 
wnioskowanego zapisu określonego w pkt 7.6 „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również 
szkody związane z aktami terroryzmu i sabotażu oraz koszty zapobieżenia szkodzie oraz 
koszty usunięcia pozostałości po szkodzie”?  
Odpowiedź: 
Wykonawca jest profesjonalistą w zakresie świadczonych przez siebie usług, zarówno w 
udzielaniu ochrony jak i likwidacji szkód. Zamawiający oczekuje zatem, że Wykonawca 
powinien w ramach swojego przedsiębiorstwa rozpoznać i ocenić ryzyko, w tym szkody jakie 
mogą wystąpić w związku z działalnością prowadzoną przez Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 34 
ad. pkt 8.11 Postanowienia i klauzule wymagane Załącznik nr I SIWZ prosimy o  wydłużenie 
terminu z 7 dni do 14 dni w  klauzuli milczącego akceptu . 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
 
Pytanie nr 35 
ad. Pkt 8.11  Postanowienia i klauzule wymagane Załącznik nr I SIWZ wnosimy o 
wykreślenie klauzuli milczący akcept.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
 
Pytanie nr 36 
Projekt umowy paragrafu 11 – wnosimy o wykreślenie kar umownych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
 
Pytanie nr 37 
Prosimy o doprecyzowanie Klauzuli aktów terrorystycznych o poniższy zapis: 
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: 
a)     powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, 
chemicznych lub biologicznych 
b)    wynikające bezpośrednio lub pośrednio z  wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego 
c)     spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w 
wyniku działania wirusów komputerowych 
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d)    powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, 
gróźb oraz fałszywych alarmów 
Odpowiedź: 
W przedmiocie klauzuli terroryzmu Zamawiający wypowiedział się w odpowiedzi na pytanie nr 14. 
 

Pytanie nr 38 
Odnośnie podanej szkodowości prosimy o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia. 
Jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podaje jak poniżej: 
Pakiet nr 1 
Zdarzenia losowe: 4.000,00 zł; z zastrzeżeniem franszyz wynikających z klauzul dodatkowych 
Ryzyka katastroficzne, tj. huragan, powódź, niszczące działanie ciężaru śniegu na konstrukcję lub 
deszcz nawalny o współczynniku wydajności co najmniej 3: 10.000,00 zł 
Ryzyka kradzieżowe: 500,00 zł za wyjątkiem kradzieży zwykłej: 10% odszkodowania 
Wandalizm (dewastacja): 1.000,00 zł 
Szyby od stłuczenia: zniesiona 
Graffiti: 2.000,00 zł 
Terroryzm: 10.000,00 zł 
Wartości pieniężne: zniesiona 
Pakiet nr 2 
W odniesieniu do sprzętu elektronicznego stacjonarnego oraz audiowizualnego i nagłośnieniowego: 
500,00 zł, 
W odniesieniu do sprzętu elektronicznego przenośnego: 500,00 zł, dla ryzyka kradzieży, upadku lub 
upuszczenia: 10 % wartości ustalonego odszkodowania, min. 500,00 zł, 
W odniesieniu do zewnętrznych nośników danych: 5% ustalonego odszkodowania minimum 500,00 zł, 
W odniesieniu do ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności, dla kosztów: proporcjonalnych - 
2 dni, dla kosztów nieproporcjonalnych - 5% wartości ustalonego odszkodowania 
 

Pytanie nr 39 
Prosimy o wyłączenie z Umowy zapisu par. 11 ust. 1 – kary umowne.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
ZADANIE 1 (Pakiet 1) – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 

Pytanie nr 40 
1. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w 
związku z ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w 
sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, w szczególności: 
a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  
    b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 
    c) 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 powyższe. 
Pytanie nr 41 
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Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy 
Prawo Budowlane? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie nr 42 
Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym 
przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono 
zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż przeglądy okresowe są prowadzone, nie stwierdzono 
zastrzeżeń. 
 

Pytanie nr 43 
Zadanie I. Pakiet 1. pkt 2.2. c) – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód 
powstałych wskutek przetężenia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
 
Pytanie nr 44 
Zadanie I. Pakiet 1. pkt 2.2. q) – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód 
powstałych podczas montażu i demontażu ubezpieczonego mienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
 

Pytanie nr 45 
Zadanie I. Pakiet 1. pkt 2.4. – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód 
spowodowanych opisanymi w treści przywołanego punktu zdarzeniami w wysokości 50.000 
zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub w innej akceptowalnej 
przez Zamawiającego wysokości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
 

Pytanie nr 46 
Zadanie I. Pakiet 1. pkt 2.5. – prosimy o zmianę części zapisów przywołanego punktu z: 
„Zakres ubezpieczenia obejmuje także mienie podczas transportu, przewożenia. Ochrona 
mienia podczas przewożenia obejmuje również załadunek i wyładunek. W odniesieniu do 
transportu własnego nie ma zastosowania zapis dotyczący niewłaściwego opakowania” na: 
„Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody w maszynach, urządzeniach, wyposażeniu, w 
tym w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym, powstałe w wyniku wypadku środka transportu 
oraz kradzieży z włamaniem z pojazdu w czasie transportu wymienionego mienia pomiędzy 
miejscami ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas transportu w 
celu naprawy lub konserwacji tego mienia; ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe 
podczas załadunku i rozładunku mienia.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
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Pytanie nr 47 
Zadanie I. Pakiet 1. pkt 8.5. Klauzula pokrycia kosztów - ponad sumę ubezpieczenia – 
prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 5.000.000 zł na jedno i na wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
 

Pytanie nr 48 
Zadanie I. Pakiet 1. pkt  8.17. Klauzula aktów terrorystycznych – prosimy o uzupełnienie 
treści klauzuli o następujący ustęp: 
„Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na 
działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie 
szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub 
wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego”. 
Odpowiedź: 
W przedmiocie klauzuli terroryzmu Zamawiający wypowiedział się w odpowiedzi na pytanie 
nr 14. 
 

Pytanie nr 49 
Zadanie I. Pakiet 1. pkt 8.19. Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i 
uszkodzeń – prosimy o uzupełnienie treści klauzuli o następujące wyłączenia: 
„c) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje 
specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 
d) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 
naprawczy, 
f)  o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 
obtłuczenia,    
g) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
h) w postaci utraty zysku „ 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następujących wyłączeń: 
f)  o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 
obtłuczenia,    
g) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
h) w postaci utraty zysku „ 
 
W związku z powyższym Zadanie I. Pakiet 1. pkt 8.19. Klauzula ubezpieczenia maszyn i 
urządzeń od awarii i uszkodzeń otrzymuje brzmienie: 

„8.19.  Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń 
 

1. Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczonych zainstalowanych 
maszyn i urządzeń (w tym windy) ,  rozszerza się o szkody powstałe wskutek 
awarii i uszkodzeń.  Za awarie i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, 
urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą 
eksploatację, oraz zmniejsza sprawność maszyny, urządzenia lub aparatu 
ograniczając jej zdolność do działania. 

2. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte 
ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych. 

mailto:biuro@ergoarena.pl
http://www.ergoarena.pl/


 

     Hala Gdańsk-Sopot, Sp. z o.o., Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk 
Tel: (+48) 58 767 21 01 • e-mail: biuro@ergoarena.pl, www.ergoarena.pl 

NIP: 583-287-03-17 • REGON: 193078050 • KRS: 0000216102 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 27.196.000,00 PLN w całości wpłacony 

14 

3. Ochrona ubezpieczeniowa  nie obejmuje szkód: 
a) powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej 

degeneracji właściwości użytkowanych maszyn i urządzeń, w tym wskutek 
kawitacji, erozji, korozji lub starzenia się izolacji, 

b) spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili 
zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Zamawiający wiedział lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć. 

c) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania 
powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,    

d) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
e) w postaci utraty zysku 
 

4. Limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ochroną 
ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli wynosi: 500.000,00 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia.” 

 

Pytanie nr 50 
Zadanie I. Pakiet 1. pkt 9.1. oraz pakiet 2. Pkt 7.1 Klauzula zwiększonych kosztów 
działalności – prosimy o wprowadzenie katalogu zamkniętego kosztów i zmianę treści 
klauzuli z „(…) Pokrywane koszty to m.in.:(…)” na „(…) Pokrywane koszty to:(…)”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

 

Pytanie nr 51 
Czy  instalacja tryskaczowa jest już w pełni sprawna na terenie obiektu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że instalacja tryskaczowa jest sprawna. 

 
Zadanie II  
Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia 
Działalności 

 
Pytanie nr 52 
Proszę o wykreślenie w pkt 1.7 słów „pojazdy”  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany. 
 
W związku z powyższym pkt. 1.7 otrzymuje brzmienie: 
„1.7 odpowiedzialność za szkody powstałe w rzeczach ruchomych posiadanych na 
podstawie umowy, najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu i innych  umów  o podobnym 
charakterze oraz  za szkody powstałe wskutek działalności gospodarczej  prowadzonej  przy 
użyciu  tych rzeczy – OC najemcy rzeczy ruchomych (w tym wyposażenie gastronomiczne, 
sprzęt komputerowy w zakresie w  jakim szkoda nie będzie rozliczana z EEI),” 

 

Pytanie nr 53 
Proszę o wykreślenie pkt 8.6 lub o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości nie 
większej niż 5 mln zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe  
Odpowiedź: 
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Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 5 mln zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Tym samym w Zadaniu II, pkt 3 Suma gwarancyjna, po punkcie 3.10 dodaje się punkt 3.11 w 
brzmieniu: ”3.11. Za szkody związane z aktami terroryzmu i sabotażu wraz z kosztami 
dodatkowymi – 5.000.000,00 zł” 
 

Pytanie nr 54 
Proszę o wykreślenie pkt 8.10 lub o skreślenie zapisu:  „albo prowadzenia obrony 

ubezpieczonego/ Zamawiającego przed nieuzasadnionym roszczeniem”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
 

Pytanie nr 55 
Proszę o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej w żadnym przypadku nie 
wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Zamawiającego.   
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie nr 56 
Prosimy o zgodę na możliwość przeprowadzenia audytu ubezpieczeniowego przez PZU SA  
do dnia 31.12.2016r.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza możliwość przeprowadzenia audytu ubezpieczeniowego. 
 
Pytanie nr 57 
W jaki sposób odbywa się usuwanie śniegu, lodu z dachu. Czy Zamawiający wykonuje te 
czynności własnymi silami czy ma podwykonawcę, który za to odpowiada. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że od 4 lat śnieg nie jest usuwany ponieważ nie ma takiej potrzeby. 
 

Pytanie nr 58 
Proszę o informację czy mienia Zamawiającego będące przedmiotem ubezpieczenia 
określonym w niniejszym postępowaniu przetargowym zostało dotknięte szkodą w 
następstwie deszczu nawalnego w dniu 14-07-2016r., jeżeli tak to proszę o podanie 
wielkości poniesionych szkód. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w następstwie deszczu nawalnego w dniu 14.07.2016 roku zostały 
zalane: stacje transformatorowe S01, S03, Maszynownia M2, Przepompownia Pożarowa, 
Przepompownie ścieków, kanał teletechniczny C1, Sala sportowa. Powstały szkody w 
pompowni ścieków: 9300 zł netto oraz maszynowni fontanny: 16 000 zł netto 
 
Pytanie nr 59 
Proszę o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie Ubezpieczenia 
klauzuli aktów terrorystycznych ochrona ubezpieczeniowa pokrywała:  
- wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio 
w wyniku przerwy w dostawie mediów lub łączności (np. gaz, prąd, woda, telekomunikacja), 
- wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub 
pośrednio z  zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub 
radioaktywnego, rozumianych jako zanieczyszczenie jak również zatrucie lub 

mailto:biuro@ergoarena.pl
http://www.ergoarena.pl/


 

     Hala Gdańsk-Sopot, Sp. z o.o., Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk 
Tel: (+48) 58 767 21 01 • e-mail: biuro@ergoarena.pl, www.ergoarena.pl 

NIP: 583-287-03-17 • REGON: 193078050 • KRS: 0000216102 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 27.196.000,00 PLN w całości wpłacony 

16 

uniemożliwienie korzystania lub ograniczenie w korzystaniu z uwagi na oddziaływanie 
substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych. 
- wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki  o charakterze bezpośrednim lub 
pośrednim wynikłe z groźby popełnienia aktu terroryzmu. 
- wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki o charakterze bezpośrednim lub 
pośrednim, spowodowane, wynikające lub powiązane z jakimikolwiek działaniami mającymi 
na celu kontrolowanie, zabezpieczenie, powstrzymanie lub będącymi w podobny sposób 
powiązanymi z ryzykiem terroryzmu.  
- wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub 
pośrednio w przypadku aktów terroryzmu popełnionych w imieniu lub w powiązaniu z 
jakimkolwiek rządem.  
- wszelkie straty finansowe w konsekwencji szkody w ubezpieczonym mieniu, w 
szczególności utrata zysku.  
Odpowiedź: 
W przedmiocie klauzuli terroryzmu Zamawiający wypowiedział się w odpowiedzi na pytanie 
nr 14. 
 

Pytanie nr 60 
Proszę  o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały 
zastosowanie OWU Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zapisy OWU Wykonawcy będą miały zastosowanie, o ile nie 
pozostają w sprzeczności z jakimikolwiek zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia i o ile nie 
ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy wymaganej przez Zamawiającego w OPZ. 
 

Pytanie nr 61 
Proszę o informacje jakie prace budowlano-montażowe planuje przeprowadzić Zamawiający 
w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: 
W tym temacie Zamawiający wypowiedział się w odpowiedzi na pytanie nr 30. 
 
Pytanie nr 62 
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 zawarte w OWU Wykonawcy będą miały 
zastosowanie, o ile nie pozostają w sprzeczności z jakimikolwiek zapisami Opisu Przedmiotu 
Zamówienia i o ile nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy wymaganej przez 
Zamawiającego w OPZ. 
 

Pytanie nr 63 
Wnioskujemy o podział  wykazanych szkód za rok 2015 na dwa okresy polisowe . 
Przypisanie wszystkich szkód za lata 2015-2016 do roku 2015 sugeruje brak szkód w roku 
2016. Według posiadanej wiedzy w okresie 01.11.2015 - 04.10.2016 wypłacono z 
ubezpieczenia mienia  13 736 PLN oraz stan rezerw zamyka się kwotą 13.000 PLN. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że podał szkodowość jaką dysponuje. Jednocześnie Zamawiający 
potwierdza, iż w roku 2016 także wystąpiły szkody. 
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Pytanie nr 64 
Wnioskujemy o podział  wykazanych szkód za rok 2015 na dwa okresy polisowe za lata 
2014-2015 i 2015-2016  lub wskazanie daty szkody. 
Odpowiedź: 
Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie dokonać takiego podziału. 
 
Pytanie nr 65 
Wnioskujemy o doprecyzowanie zakresu ochrony Pakiet 1  pkt 2.2 lit k. na :”trzęsienie ziemi, 
zapadanie lub osuwanie się ziemi nie spowodowane działalnością człowieka.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.  
 
Pytanie nr 66 
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla 
ryzyka zapadania lub osuwania się ziemi  spowodowanego  działalnością człowieka  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2.000.000 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia dla ryzyka zapadania lub osuwania się ziemi  spowodowanego  
działalnością człowieka.  
W związku z powyższym w Zadaniu II, Pakiet 2, pkt 5 Sumy ubezpieczenia, ppkt 5.6, dodaje 
się ppkt 5.6.8 w brzmieniu: „5.6.8 Dla ryzyka zapadania lub osuwania się ziemi  
spowodowanego  działalnością człowieka – limit odpowiedzialności 2.000.000,00 zł” 
 
Pytanie nr 67 
Prosimy o informację o rodzaju  planowanych robotach budowlanych /remontowo - 
budowlanych na terenie oraz w obiekcie Hali z uwzględnieniem prac ziemnych. 
Odpowiedź: 
W tym temacie Zamawiający wypowiedział się w odpowiedzi na pytanie nr 30. 
 
Pytanie nr 68 
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 nr 69 
Prosimy o podanie  ilości i mocy agregatów prądotwórczych zlokalizowanych w 
nieruchomości. Czy agregaty posiadają bieżące przeglądy. 
Odpowiedź: 
Agregat szt. 1 Moc 1,5MW, przeglądany i konserwowany na bieżąco. 
 
Pytanie nr 70 
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: 
Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych wskutek 
odpowiedzi udzielonych na zadane pytania. 
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Pytanie nr 71 
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 nr 72 
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 miały miejsce imprezy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 
OC, jednakże każda impreza była ubezpieczana z tytułu OC indywidualnie. OC w tym 
przetargu  nie obejmuje imprez masowych organizowanych w ERGO ARENA.    
 
Pytanie nr 73 
Prosimy o wykreślenie z pkt. 8 ppkt8.6 ubezpieczenia OC „szkody związane z aktami 
terroryzmu i sabotażu. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu 2.000.000 
PLN. 
Odpowiedź: 
W tym temacie Zamawiający wypowiedział się w odpowiedzi na pytanie nr 53. 
 
Pytanie nr 74 
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 wprowadził limit w odpowiedzi na pytanie nr 53. 

 
 
 
Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.  
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