
Toruń, dn. 04.06.2018r. 
 
Do Wykonawców 
biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 
cywilnej Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o.” 

 
 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI  
 

Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) 
informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi. 
 

Ponadto wszędzie, gdzie jest zapis typu „BYŁO: JEST:” Zamawiający Toruńska Infrastruktura 
Sportowa Sp. z o.o. działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) modyfikuje treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
Pytanie nr 1 
Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Zmawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, mają zastosowanie przepisy 
prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do 
zakres ubezpieczenia w SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 
W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i 
osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania 
i osuwania się ziemi jako następstwa działalności  człowieka. 
Odpowiedź na pytanie 2: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wprowadza w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk następujące wyłączenie: 
2.1.21 powstałe w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka. 
 
Pytanie nr 3 
Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia 
mienia, dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane : 
- rok budowy 
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian 
- rodzaj pokrycia dachu 
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, 
awaryjny 
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych, 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Zamawiający informuje, że powyższe dane zawarte są w Załączniku nr 7 do SIWZ. 



 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. 
wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne. 
Odpowiedź na pytanie 4: 
Zamawiający nie wyraża  zgody na zmianę SIWZ. Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ do 
ubezpieczenia nie są zgłoszone budynki starsze niż 50 lat. 
 
Pytanie nr 5 
Proszę  o wykaz  przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w 
których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. 
instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna 
i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie 
dachu). 
Odpowiedź na pytanie 5: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ do ubezpieczenia nie są zgłoszone budynki starsze niż 50 
lat. 
 
Pytanie nr 6 
Proszę o wykaz planowanych remontów w  okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą 
przeprowadzane prace oraz ich wartość. 
Odpowiedź na pytanie 6: 
Zamawiający informuje, że aktualnie planuje: 
1. Remont (gruntowna wymiana) rur instalacji ciepłej wody użytkowej. 

Zakres remontu – rury CWU w części kondygnacji 0 (parter) 
Przewidywany koszt remontu około 250 000 zł netto. 
Planowany termin lipiec-sierpień 2018 
Wykonawca będzie wybierany w trybie przetargu – przetarg zaprojektuj i wybuduj. 

2. Odświeżenie pokoi hotelowych na kondygnacji +2 i +3 
Koszt około 50 000 zł netto. 

               Planowany termin – rok 2019r. 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz 
wskazanie tej lokalizacji. 
Odpowiedź na pytanie 7: 
Zamawiający informuje, że największa łączna suma ubezpieczenia środków trwałych w jednej 
lokalizacji to około 176 mln zł - hala sportowo-widowiskowa  - Arena Toruń przy ul. Gen. J. Bema 73-
89. 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający  w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W 
przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń - prosimy o ich wskazanie 
Odpowiedź na pytanie 8: 
Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ. 
Brak istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń. 
 
Pytanie nr 9 
Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w  ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat? 
Odpowiedź na pytanie 9: 
Zamawiający informuje, że  w umowach ubezpieczenia obowiązywały  w okresie ostatnich 3 lat: 

 W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk obowiązywały:  



Franszyza integralna: brak 
Franszyza redukcyjna: brak 
Udział własny: brak 

 W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:  
Franszyza integralna: brak 
Franszyza redukcyjna: brak 
Udział własny: brak 

 W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: 
Franszyza integralna: brak 
Franszyza redukcyjna: brak 
Udział własny: brak 

 
Pytanie nr 10 
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
I.    mienie wyłączone z eksploatacji  
II.   pustostany 
III.  budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 
Odpowiedź na pytanie 10: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone: 
I.    mienie wyłączone z eksploatacji  
II.   pustostany 
III.  budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 
 
Pytanie nr 11 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum 
ubezpieczenia.  
Odpowiedź na pytanie 11: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 10. 
 
Pytanie nr 12 
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie  prosimy o wyłączenie w/w mienia z 
zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia 
przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 
200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o 
określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie 12: 
Zamawiający nie wyraża  zgody na zmianę SIWZ.  Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 10. 
 
Pytanie nr 13 
W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z 
powyższego pytania  prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował 
Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich 
(np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).  
Odpowiedź na pytanie 13: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 10. 
 
Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, 
wyburzenia. 
Odpowiedź na pytanie 14: 
Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, 
wyburzenia. 



 
Pytanie nr 15 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego 
mienia z zakresu ubezpieczenia. 
Odpowiedź na pytanie 15: 
Zamawiający nie wyraża  zgody na zmianę SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 14. 
 
Pytanie nr 16 
Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o  
podanie wysokości  wypłaconych  odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź na pytanie 16: 
Zamawiający informuje, że mienie nie znajduję  się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku. 
Brak szkód w związku z powodzią w całym okresie działalności Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 17 
Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o  podanie 
wysokości  wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź na pytanie 17: 
Zamawiający informuje, że mienie nie znajduję  się na terenach dotkniętych podtopieniem. 
Brak szkód w związku z podtopieniem w całym okresie działalności Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 18 
Odnośnie mienia znajdującego  gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o  podanie 
wysokości  wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku 
braku ubezpieczenia. 
Odpowiedź na pytanie 18: 
Zamawiający informuje, że mienie nie znajduję,  gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych. 
Brak szkód w związku z podniesieniem się wód gruntowych w całym okresie działalności 
Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 19 
Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi  dopuszcza możliwość 
wprowadzenia  limitu odpowiedzialności  w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub 
innego akceptowalnego przez Zamawiającego? 
Odpowiedź na pytanie 19: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi.  
 
Pytanie nr 20 
Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek  
podniesienia się poziomu wód gruntowych. 
Odpowiedź na pytanie 20: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie nr 21 
Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN. 
Odpowiedź na pytanie 21: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 22 



Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 
PLN. 
Odpowiedź na pytanie 22: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 23 
Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat proszę o zmianę rodzaju wartości z odtworzeniowej na 
rzeczywistą lub księgową brutto. 
Odpowiedź na pytanie 23: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. Zamawiający informuje, że nie 
posiada sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat. 
 
Pytanie nr 24 
Odnośnie OC w związku z działalnością medyczną związaną z profilaktyką zdrowotną, pomocą w 
nagłych przypadkach, proszę o szczegółowe informacje nt. zakresu działalności, punktów 
medycznych, personelu medycznego. 
Odpowiedź na pytanie 24: 
Zamawiający informuje, że nie prowadzi działalności medycznej, z której uzyskuje przychód, nie 
posiada personelu medycznego, a zapisy w SIWZ dotyczą jedynie konieczności zapewnienia opieki 
medycznej w związku z organizacją imprez sportowych, rozrywkowych, artystycznych, 
widowiskowych itp. nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu imprez masowych. 
 
Pytanie nr 25 
Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.06.2018r. 
Odpowiedź na pytanie 25: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 13.06.2018r. 
Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ: 
BYŁO 
Rozdz. XV Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 
2. Termin złożenia oferty: do dnia 06.06.2018 r. do godziny 10:00 
3. Otwarcie ofert:  w dniu 06.06.2018 r. o godzinie 10:15 
JEST 
Rozdz. XV Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 
2. Termin złożenia oferty: do dnia 13.06.2018 r. do godziny 10:00 
3. Otwarcie ofert:  w dniu 13.06.2018 r. o godzinie 10:15 
 
 
Pytanie nr 26 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz Ogólne 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 niniejszej SIWZ.  
Odpowiedź na pytanie 26: 
Zmawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, mają zastosowanie przepisy 
prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do 
zakres ubezpieczenia w SIWZ. 
 
Pytanie nr 27 
Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie dodatkowego zapisu w klauzuli warunków i taryf: „z 
zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju 



mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o 
których mowa w art. 816 kc” 
Odpowiedź na pytanie 27: 
Zamawiający potwierdza, że klauzula warunków i taryf nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub 
innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli 
zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 kc. 
 
Pytanie nr 28 
Dla klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc oraz klauzuli lokalizacji prosimy o 
wprowadzenie zapisu:  
„pod warunkiem, że w danej lokalizacji spełnione są przepisy prawa odnośnie wymaganych 
zabezpieczeń. 
Klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji  znajdujących się na terenach zalewowych (na 
których wystąpiła powódź od 1997 r. włącznie), w przypadku których Ubezpieczyciel będzie mógł 
podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.” 
Odpowiedź na pytanie 28: 
Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ 
BYŁO 
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc  
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
nowo uruchamianie przez Ubezpieczającego nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na 
terenie RP będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Termin 
zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza obszaru działania Ubezpieczonego: w ciągu 90 dni od daty 
utworzenia placówki. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia -  2 000 000 zł 
JEST  
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc  
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
nowo uruchamianie przez Ubezpieczającego nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na 
terenie RP będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Termin 
zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza obszaru działania Ubezpieczonego: w ciągu 90 dni od daty 
utworzenia placówki. Ochrona pod warunkiem, że w danej lokalizacji spełnione są przepisy prawa 
odnośnie wymaganych zabezpieczeń. Klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji  
znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź od 1997 r. włącznie), w 
przypadku których Ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia -  2 000 000 zł 
 
BYŁO 
Klauzula lokalizacji 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne 
lokalizacje na terenie RP, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do Ubezpieczonego, 
podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym lub znajdujące się pod jego kontrolą. 
Termin zgłaszania nowych lokalizacji wynosi 90 dni od momentu przejęcia lokalizacji do użytku. Limit  
1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
JEST 
Klauzula lokalizacji 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 



Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne 
lokalizacje na terenie RP, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do Ubezpieczonego, 
podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym lub znajdujące się pod jego kontrolą.  
Ochrona pod warunkiem, że w danej lokalizacji spełnione są przepisy prawa odnośnie wymaganych 
zabezpieczeń. Klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji  znajdujących się na terenach 
zalewowych (na których wystąpiła powódź od 1997 r. włącznie), w przypadku których Ubezpieczyciel 
będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka. 
Limit  1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
Pytanie nr 29 
Klauzula przepięć – prosimy o uznanie warunku posiadania odpowiedniego do zagrożenia 
zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki,  ochronniki, 
warystory, filtry). 
Odpowiedź na pytanie 29: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ  w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 30 
Odnośnie zapisów o włączeniu odpowiedzialności za z tytułu zarządzania i administrowania mieniem 
powierzonym – proszę o potwierdzenie, że ubezpieczony nie zarządza nieruchomościami należącymi 
do osób trzecich, co obliguje go do zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego, proszę o potwierdzenie, 
że niniejsze ubezpieczenie nie będzie stanowić wypełnienia obowiązku ubezpieczenia, jeżeli 
Ubezpieczony takiemu podlega, 
Odpowiedź na pytanie 30: 
Zamawiający nie ma zawartych umów o zarządzanie nieruchomościami z osobami trzecimi i nie 
zawiera obowiązkowego ubezpieczenia  zarządcy nieruchomości. 
Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy koncesji na usługi z Gminą 
Miasta Toruń dotyczącej Świadczenia usług Operatora Międzynarodowego Centrum Spotkań 
Młodzieży w Toruniu korzysta z nieruchomości i ruchomości. Na podstawie umowy koncesji TIS  
otrzymał do korzystania Nieruchomość, obejmującą m.in. Obiekt wraz z wyposażeniem, 40 miejsc 
parkingowych, wielofunkcyjne boisko sportowe i teren parku sportowo-rekreacyjnego wraz z małą 
architekturą. Na cele związane z realizacją umowy koncesji TIS Sp. z o.o. nie zawiera obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.     
Ochrona mienia MCSM użytkowanego w związku z umową koncesji na podstawie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej pkt 2.7 Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu, z 
którego ubezpieczający/ubezpieczony korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, 
użyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej (dotyczy nieruchomości i ruchomości);  
 
Pytanie nr 31 
Proszę o potwierdzenie, iż ubezpieczony nie prowadzi działalności medycznej, z której uzyskuje 
przychód, a zapisy w SIWZ dotyczą jedynie konieczności zapewnienia opieki medycznej w związku z 
organizacją imprez sportowych, rozrywkowych itp. nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia 
Odpowiedź na pytanie 31: 
Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi działalności medycznej, z której uzyskuje przychód, a zapisy 
w SIWZ dotyczą jedynie konieczności zapewnienia opieki medycznej w związku z organizacją imprez 
sportowych, rozrywkowych, artystycznych, widowiskowych itp. nie podlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu imprez masowych. 
 
Pytanie nr 32 
Prosimy  o informację na czym aktualnie polega działalność Ubezpieczonego w związku z 
działalnością Operatora dla MCSM. 
Odpowiedź na pytanie 32: 



Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy koncesji na usługi z Gminą 
Miasta Toruń jest Operatorem Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu. Na 
podstawie umowy koncesji TIS Sp. z o.o. korzysta z nieruchomości i ruchomości. Przedmiotem 
Umowy jest świadczenie usług operatora Międzynarodowego Centrum Spotkań w Toruniu polegające 
na kompleksowym zarządzaniu Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, 
nakierowanym na wzrost zatrudnienia w sektorze turystki, podwyższenie standardu usług 
turystycznych oraz zwiększenie liczby turystów odwiedzających region kujawsko-pomorski. 
Działalność Zamawiającego w związku z działalnością Operatora dla MCSM została opisana w 
załączniku nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 33 
Prosimy o wskazanie zadań ubezpieczonego wynikających z umowy spółki, o czym mowa w pkt. 2.5 
warunków SIWZ dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
Odpowiedź na pytanie 33: 
Zamawiający informuje, że w umowie spółki wymieniony jest rodzaj prowadzonej wraz z PKD, który 
również znajduje się w KRS, a który został również wymieniony w załączniku nr 7 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 34 
W zapisach dotyczących czystych szkód finansowych- wnosimy o dodanie do wyłączeń z ochrony 
ubezpieczeniowej zdarzeń powstałych w wyniku przekroczenia terminów. 
Odpowiedź na pytanie 34: 
Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ: 
BYŁO 
Czysta strata finansowa – szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty 
finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami: 

 w następstwie działań nie objętych umową,  
 wskutek wykonywania władzy publicznej,  
 związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności, kar umownych, polegające na 

zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, 
odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych 
kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych 
oraz odsetek od tych kwot,  

 przekroczenia kosztorysów,  
 wynikające z działalności: księgowej, finansowej, leasingowej, bankowej, ubezpieczeniowej, 

polegającej na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub 
montażowych, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu, 

 związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego, 
 powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych, 
 wynikające z naruszenia prawa antymonopolowego, 
 związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki 

kapitałowej, 
 związane ze stosunkiem pracy. 

JEST 
Czysta strata finansowa – szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty 
finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami: 

 w następstwie działań nie objętych umową,  
 wskutek wykonywania władzy publicznej,  
 związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności, kar umownych, polegające na 

zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, 
odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych 
kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych 
oraz odsetek od tych kwot,  



 przekroczenia kosztorysów,  
 wynikające z działalności: księgowej, finansowej, leasingowej, bankowej, ubezpieczeniowej, 

polegającej na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub 
montażowych, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu, 

 związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego, 
 powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych, 
 wynikające z naruszenia prawa antymonopolowego, 
 związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki 

kapitałowej, 
 związane ze stosunkiem pracy, 
 wynikające z niedotrzymania  w tym przekroczenia terminów, 
 wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania 

nieuczciwej konkurencji, 
 wyrządzone przez wadliwy produkt 
 wynikające z działalności reklamowej, 
 wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu 

komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się, 
 polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości 

przedmiotu umowy, 
 związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo 

lub gospodarczo podmiotom. 
 
Pytanie nr 35 
Wnosimy o wprowadzenie franszyzy dla czystych strat finansowych w wysokości 10% należnego 
odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł. 
Odpowiedź na pytanie 35: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 36 
Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny zabezpieczony jest licencjonowanym 
oprogramowaniem antywirusowym ? 
Odpowiedź na pytanie 36: 
Zamawiający potwierdza, że komputery są zabezpieczone oprogramowaniem antywirusowym AVAST 
Business Security w wersji podstawowej. Jest to wersja darmowa ale wyposażona w konsolę 
centralnego zrządzania. 
 
Pytanie nr 37 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.06.2018r. 
Odpowiedź na pytanie 37: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 25. 
 
Pytanie nr 38 
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE  
       Przewidywany okres ubezpieczenia: od 16 lipca 2018 roku do 15 lipca 2020 roku.  

Dodatkowo w ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje przedłużenie umowy o kolejne 12 
miesięcy (od 16 lipca 2020 r. do 15 lipca 2021 r.).  
Wnioskujemy o modyfikację SIWZ - wykreślenie prawa opcji oraz akceptację dla wprowadzenia 
następujących klauzul umowy 2-letniej: 

Klauzula Wypowiedzenia do Umowy Generalnej zawartej na okres 2 lat 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy generalnej 
strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 
30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu 



rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych 
powodów. 
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie 
poniżej określone sytuacje: 

1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy 
ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być 
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie 
popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela 
inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie, 

4. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na 40 dni przed końcem pierwszego okresu 
rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do 
składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy 
generalnej) przekroczy 40%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą 
na okres, za który badana jest szkodowość, 

5. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych, 
6. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego 

segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych 
7. jeżeli nastąpił wzrost o ponad 10% w obrotach za kolejne 12 miesięcy, w porównaniu do 

obrotów za poprzednie 12 miesięcy – dotyczy ubezpieczenia OC. 
Prosimy ewentualnie o propozycję modyfikacji takiej klauzuli w przypadku nie zaakceptowania 
proponowanej treści. 
Odpowiedź na pytanie 38: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ  w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 39 
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE  
Wnioskujemy o modyfikację SIWZ i zmianę terminu składania ofert na 14.06.2018 r. 
Odpowiedź na pytanie 39: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 25. 
 
Pytanie nr 40 
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE  
Wnioskujemy o modyfikację SIWZ i wprowadzenie franszyz redukcyjnych 

- ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – 1 000,00 zł 
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 10% min 300,00 zł 
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 500,00 zł 

Odpowiedź na pytanie 40: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ  w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 41 
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE  
Wnioskujemy o modyfikację SIWZ i wprowadzenie do katalogu akceptowalnych wyłączeń w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk poniższego wyłączenia: 
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zapadania lub osuwania 
się ziemi w wyniku działalności człowieka” 
Odpowiedź na pytanie 41: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 2. 
 
Pytanie nr 42 



PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE  
Prosimy modyfikację treści SIWZ i  zmianę treści 

z: 
Klauzula okolicznościowa 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić 
bezsporną część odszkodowania, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności 
oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej 
szkody. 

na: 
 Klauzula okolicznościowa 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić 
bezsporną część odszkodowania, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności 
oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej 
szkody, o ile postępowanie nie  jest prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu 
/Ubezpieczonemu. 

Odpowiedź na pytanie 42: 
Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ: 
BYŁO 
Klauzula okolicznościowa 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne 
odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania 
na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. 
JEST 
Klauzula okolicznościowa 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne 
odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania 
na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody, o ile 
postępowanie nie  jest prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu /Ubezpieczonemu. 
 
Pytanie nr 43 
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE  
MIEJSCE UBEZPIECZENIA:  

5.1 Teren RP dla mienia (m.in. scena, sprzęt sportowy) TIS Sp. z o.o. które jest wynajmowane, 
użyczane zewnętrznym firmom, podmiotom trzecim.  

Prosimy o informację jaka może być szacunkowa najwyższa wartość tego mienia.  
Odpowiedź na pytanie 43: 
Zamawiający informuje, że mienie, które jest wynajmowane, użyczane zewnętrznym firmom, 
podmiotom trzecim to m.in.: 
1. Scena z konstrukcją – wartość 104 700,00 zł netto.  
2. Krzesła – wartość 56 zł netto za sztukę, co np. przy 1 000  szt. daje kwotę 56 tysięcy złotych netto 
3. Pozostały sprzęt i wyposażenie są niższej wartości.  
 
Pytanie nr 44 
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE 



Klauzula mienia ruchomego 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy jest 
w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania  czy ponownego montażu, pod warunkiem, 
ze znajduje się na terenie RP. 
Limit w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju mienia dotyczy powyższa klauzula? 
Odpowiedź na pytanie 44: 
Zamawiający wyjaśnia, że klauzula mienia ruchomego  dotyczy m. in. następującego mienia: 
infrastruktury sportowej, sprzętu sportowego, sprzętu elektronicznego, wyposażenia.   
 
Pytanie nr 45 
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ORAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH 
RYZYK - (ALL RISKS)  
Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli terroryzmu na:  
Klauzula terroryzmu  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:  
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumiane jako szkody 
powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub 
zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych 
przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i 
podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, 
zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i 
zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia. Z zakresu ochrony wyłączona jest 
odpowiedzialność szkód powstałych wskutek skażenia radioaktywnego, biologicznego lub 
chemicznego oraz wskutek działania wirusów komputerowych oraz hackerów komputerowych. Z 
zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody 
spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy 
publicznej. 
Odpowiedź na pytanie 45: 
Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ: 
BYŁO 
Klauzula terroryzmu 
Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku 
przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek 
ideologicznych, religijnych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko 
interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów 
gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia 
ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz 
w celu pozbawienia życia lub zdrowia. Klauzula nie dotyczy skażenia biologicznego, chemicznego, 
radioaktywnego. 
Limit odpowiedzialności: 

5 000 000,00 zł - obligatoryjnie; 
8 000 000,00 zł - fakultatywnie. 

JEST 
Klauzula terroryzmu 
Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku 
przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek 
ideologicznych, religijnych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko 



interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów 
gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia 
ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz 
w celu pozbawienia życia lub zdrowia. Z zakresu ochrony wyłączona jest odpowiedzialność szkód 
powstałych wskutek skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego oraz wskutek działania 
wirusów komputerowych oraz hackerów komputerowych. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej 
przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub 
zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej. 
Limit odpowiedzialności: 

5 000 000,00 zł - obligatoryjnie; 
8 000 000,00 zł - fakultatywnie. 

 
Pytanie nr 46 
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE 
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ: 
„Odszkodowania wypłacane będą:   

- w przypadku budynków i budowli oraz stałych elementów budynków i budowli – w  pełnej 
wysokości poniesionej szkody potwierdzonej kosztorysem, fakturami i rachunkami, który 
uwzględni m.in. zakres uszkodzonych elementów, konieczność przeprowadzenia dodatkowych, 
niezbędnych dla odtworzenia mienia napraw, dotychczasową technologię, konstrukcję, wymiary, 
standardy wykończenia, takie same lub najbardziej zbliżone materiały itp.,” 

Prosimy  potwierdzenie, że roszczenia złożone w oparciu o faktury, rachunki i kosztorysy będą 
podlegać weryfikacji oraz, że nie jest intencją Zamawiającego  doprowadzenie do nieograniczonego 
zakresu  szkody lub modernizacji  przedmiotu szkody przez wprowadzenie zapisu  o uznaniu 
dodatkowych, niezbędnych dla odtworzenia mienia napraw. 
Odpowiedź na pytanie 46: 
Zamawiający potwierdza, że roszczenia złożone w oparciu o faktury, rachunki i kosztorysy będą 
podlegać weryfikacji oraz nie jest intencją Zamawiającego doprowadzenie do nieograniczonego 
zakresu szkody lub modernizacji przedmiotu szkody przez wprowadzenie zapisu o uznaniu 
dodatkowych, niezbędnych dla odtworzenia mienia napraw. 
 
Pytanie nr 47 
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ORAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH 
RYZYK - (ALL RISKS)  
Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli katastrofy budowlanej na:  
Katastrofa budowlana 
Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu 
budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej . Klauzula nie obejmuje ochroną 
obiektów budowlanych przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania,  
nieużytkowanych zgodnie z przeznaczeniem oraz szkód w obiektach budowlanych powstałych 
wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć 
prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, 
oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub 
konstrukcji dachu. 
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:  
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu 
wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;  
2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;  
3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.  
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 15 000 000 zł - obligatoryjny zakres; 30 000 000 zł – 
fakultatywny zakres. 



Odpowiedź na pytanie 47: 
Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ: 
BYŁO 
Katastrofa budowlana 
Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu 
budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń 
formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Klauzula nie obejmuje ochroną budynków 
przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania i do mienia nieużytkowanego 
zgodnie z przeznaczeniem. Limit na jedno zdarzenie wynosi 15 000 000 zł - obligatoryjny zakres; 30 
000 000 zł – fakultatywny zakres. 
JEST 
Katastrofa budowlana 
Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu 
budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń 
formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Klauzula nie obejmuje ochroną budynków 
przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania i do mienia nieużytkowanego 
zgodnie z przeznaczeniem.  
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:  
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu 
wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;  
2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;  
3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.  
Limit na jedno zdarzenie wynosi 15 000 000 zł - obligatoryjny zakres; 30 000 000 zł – fakultatywny 
zakres. 
 
Pytanie nr 48 
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 
Prosimy o modyfikację SIWZ i zmianę treści Klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń 
na: 
Klauzula ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia rozszerza się zakres ochrony 
ubezpieczeniowej o szkody w maszynach (wszystkie w tym urządzenia, kotły, silniki elektryczne, 
aparaty itd.) wraz z cała elektroniką – oprzyrządowaniem, systemami sterującymi powstałe w związku 
z: 

- działaniami człowieka 
- przyczynami eksploatacyjnymi 
- wadami produkcyjnymi 

Za szkody spowodowane: 
a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu 

uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 
b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub 

konstrukcji, wadliwego materiału lub wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas 
wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 

c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne 
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. 
siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie lub wadliwe działanie 
urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.; 

2) ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 



a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, 
związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, 
brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 

b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne 
funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 

naprawczy, 
f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 

obtłuczenia,    
h) wynikające z utraconych korzyści, 
i)  w postaci utraty zysku; 

Limit odpowiedzialności:  
zakres obligatoryjny – 200 000,00 zł  
zakres fakultatywny – 500 000,00 zł  
Odpowiedź na pytanie 48: 
Zamawiający nie wraża zgody na zmianę SIWZ. Zamawiający informuje, że w klauzuli ubezpieczenia 
maszyn, urządzeń od uszkodzeń nie ma definicji szkód objętych ubezpieczeniem oraz nie są określone 
w klauzuli wyłączenia w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę, żeby obowiązywała treść  w tym  
definicje i wyłączenia klauzuli ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń zgodnie z treścią 
klauzuli Wykonawcy. 
   
Pytanie nr 49 
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 
Prosimy o modyfikację SIWZ i wykreślenie Klauzuli błędów i przeoczeń. 
Odpowiedź na pytanie 49: 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Klauzuli błędów i przeoczeń. 
 
Pytanie nr 50 
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE 
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK - (ALL RISKS)  
Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym  
Prosimy modyfikację treści SIWZ i  zmianę treści na: 
Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym  
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest 
konieczne dla normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer, itp.) ubezpieczający 
zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji 
sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią 
serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę oraz 
kosztorys naprawy, każdorazowo podlegający weryfikacji przez Ubezpieczyciela) będzie podstawą do 
wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, 
którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, 
ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody 
na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu 
szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 
Limit dla szkód do wysokości 20 000,00 zł; 
Odpowiedź na pytanie 50: 
Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ: 
BYŁO 



Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym  
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest 
konieczne dla normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer, itp.) ubezpieczający 
zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji 
sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią 
serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie 
podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu 
elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania 
zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody 
na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu 
szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Limit dla szkód do wysokości 
50 000 zł. 
JEST 
Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym  
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest 
konieczne dla normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer, itp.) ubezpieczający 
zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji 
sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią 
serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę oraz 
kosztorys naprawy, każdorazowo podlegający weryfikacji przez Ubezpieczyciela) będzie podstawą do 
wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, 
którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, 
ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody 
na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu 
szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Limit dla szkód do wysokości 
40 000 zł. 
 
 
Pytanie nr 51 
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE 
UBEZPIECZENIE OD  WSZYSTKICH RYZYK OGNIA oraz UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD 
WSZYTSKICH RYZYK - (ALL RISKS) 
Wnioskujemy o włączenie do SIWZ klauzuli: 
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 na pytanie 51: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wprowadza w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk następujące wyłączenie: 
2.1.22 ryzyk cybernetycznych 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wprowadza w 
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk następujące wyłączenie: 
2.1.16 ryzyk cybernetycznych 
 
Pytanie nr 52 
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
Włączenie do ochrony ubezpieczeniowej działalności medycznej związanej z profilaktyką zdrowotną, 
pomocą w nagłych przypadkach  
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ i wskazanie jakiego rodzaju działalność medyczna ma zostać objęta 
ochroną. Na czym polega działalność związana z : 

- profilaktyką zdrowotną 
- pomocą w nagłych przypadkach? 

Czy w/w działalność medyczna będzie prowadzona okazjonalnie np. w związku z imprezą sportową? 
Odpowiedź na pytanie 52: 
Zamawiający informuje, że nie prowadzi działalności medycznej, z której uzyskuje przychód, nie 
posiada personelu medycznego, a zapisy w SIWZ dotyczą jedynie konieczności zapewnienia opieki 
medycznej w związku z organizacją imprez sportowych, rozrywkowych, artystycznych, 
widowiskowych itp. nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu imprez masowych. 
 
Pytanie nr 53 
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
Prosimy modyfikację treści SIWZ i  zmianę treści zapisu na: 
Czysta strata finansowa – szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste straty 
finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami: 

 w następstwie działań nie objętych umową,  
 wskutek wykonywania władzy publicznej,  
 związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności, 
 przekroczenia kosztorysów,  
 wynikające z działalności: księgowej, finansowej, leasingowej, bankowej, 

ubezpieczeniowej, polegającej na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, 
pracach budowlanych lub montażowych, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu, 

 związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego, 
 powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych, 
 wynikające z naruszenia prawa antymonopolowego, 
 związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki 

kapitałowej, 
 związane ze stosunkiem pracy, 
 wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

zwalczania nieuczciwej konkurencji 
 wynikające z niedotrzymania terminów; 
 wyrządzone przez wadliwy produkt 



 wynikające z działalności reklamowej 
 wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu 

komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się 
 polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub 

całości przedmiotu umowy;  
  związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym 

kapitałowo lub gospodarczo podmiotom. 
Odpowiedź na pytanie 53: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 34. 
 
Pytanie nr 54 
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
2.1 Odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzenia drogami, drogami wewnętrznymi, chodnikami, 

ścieżkami rowerowymi, ciągami pieszo-rowerowymi, itp. 
Prosimy o podanie łącznej długości dróg, dróg wewnętrznych, chodników, ścieżek rowerowych, 
ciągów pieszo-rowerowych, itp. Będących w zarządzaniu Zamawiającego 
Odpowiedź na pytanie 54: 
Zamawiający wyjaśnia, że powyższe rozszerzenie ubezpieczenia OC dotyczy ciągu pieszo-rowerowego 
znajdującego się przy ul. Gen. J. Bema  91-105/ ul. Balonowej 2-4-  powierzchnia działki 0,2951 ha, 
ciąg pieszo-rowerowy  do Bema do Balonowej ma długość 360 m i 4 m szerokości. Poza tym drogi 
wewnętrzne, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi teren wokół hali przy ul. Gen. J. Bema 73-89 oraz 
przy MCSM ul. Łokietka 3 w Toruniu będące w zarządzaniu Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 55 
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – Klauzula informacji 
Prosimy o modyfikację SIWZ i wykreślenie Klauzuli informacji 
Odpowiedź na pytanie 55: 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Klauzuli informacji z ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej. 
 
Pytanie nr 56 
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – pkt 2.25 
„Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, 
z włączeniem HIV, WZW i zakażeniami bakteryjnymi (w tym min gronkowiec złocisty) oraz 
spowodowane zatruciami pokarmowymi;” 
Prosimy o akceptację zmiany w treści SIWZ i wykreślenie słowa „HIV” 
Odpowiedź na pytanie 56: 
Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę SIWZ: 
BYŁO 
2.25 Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem 
HIV, WZW i zakażeniami bakteryjnymi (w tym min. gronkowiec złocisty) oraz spowodowane 
zatruciami pokarmowymi; 
JEST 
2.25 Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem 
WZW i zakażeniami bakteryjnymi (w tym min. gronkowiec złocisty) oraz spowodowane zatruciami 
pokarmowymi; 
 
 
 


