Szczecin, dnia 27 marca 2019 r.

Nr pisma IMS-NM/100/2019
Znak sprawy: IMS/04/2019
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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia
ryzyk budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i
Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie,
boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej.”
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”).
Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – zwanej dalej „PZP” - Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść
złożonych wniosków (pytań) wraz z odpowiedziami na nie.

PYTANIE 1
„Czy w zawarciu umowy będzie brał udział pośrednik ubezpieczeniowy? Jeśli tak prosimy o wskazanie,
gdyż ma to wpływ na ostateczną oferowaną cenę.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy przez pośrednika ubezpieczeniowego.
PYTANIE 2
„Wnioskujemy o zmiany franszyz redukcyjnych w sekcji I na następujące:
4. szkody wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, kradzieży elementów
zainstalowanych, dewastacji: 5.000,00 PLN
5. pozostałe szkody: 10.000,00 PLN”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.
PYTANIE 3
„Prosimy o szczegółowy opis prac oraz harmonogram prac”.
Odpowiedź:
Zakres robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym zamieszczony jest na stronie
internetowej
pełnomocnika
Zamawiającego,
pod
linkiem:
http://bip.stadion.szczecin.pl/chapter_144016.asp?soid=18A5BC2E0CE04FAEB4AC9940DA4E3510 [w
części oznaczonej jako: „SIWZ i pozostałe załączniki”, pod nazwą „Załącznik nr 4a (2,72 GB)” i „Załącznik
nr 4b”].
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W związku z tym, że umowa zawarta z wykonawcą przewiduje terminy, w jakich ma nastąpić
zaakceptowanie ostatecznego harmonogramu prac, a terminy te jeszcze nie upłynęły, na dzień
sporządzenia niniejszej odpowiedzi harmonogram taki nie został ostatecznie sporządzony i
zaakceptowany. Zamawiający wskazuje jedynie, że ogólny harmonogram robót obejmuje:
Strona | 2
• ETAP 1: (III 2019 – VII 2019)
o Rozbiórka i budowa trybuny południowej
o Rozbiórka i budowa trybuny zachodniej
o Zagospodarowanie terenu (parkingi górne)
o Boisko nr 3 wraz z trybuną
o Boisko nr 4
o Budynek Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży
• ETAP 2: (VII 2019 – VI 2020)
o Boisko nr 5
o Boisko nr 6
o Dogra dojazdowa od ul. Witkiewicza
• ETAP 3: (VII 2019 – VI 2020)
o Boisko 1 - główne
• ETAP 4: (VI 2020 – III 2022)
o Rozbiórka i budowa trybuny północnej
o Trybuna Wschodnia
o Boisko Nr 2
o Zagospodarowanie terenu (parkingi dolne)
o Parking terenowy dolny.

PYTANIE 4
„Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na 12.04.2019r.”
Odpowiedź:
Zamawiający wydłuży termin składania ofert do dnia 4 kwietnia 2019 r. W tym celu zostanie
sporządzona modyfikacja treści SIWZ.

PYTANIE 5
„Prosimy o informację czy roboty budowlano-montażowe już się rozpoczęły?”
Odpowiedź:
Zgodnie z postanowieniami umowy z generalnym wykonawcą robót budowlanych, na dzień dzisiejszy
trwają prace przygotowawcze do zasadniczej części robót budowlanych.

PYTANIE 6
„Prosimy o przesłanie skanu harmonogramu rzeczowo-finansowego.”
Odpowiedź:
Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 3.
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PYTANIE 7
„W przypadku rozpoczętych robót prosimy o podanie:
- rodzaju wykonanych prac,
- stopnia zaawansowania (kwotowo i procentowo) wykonanych prac na dzień złożenia oferty.”
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi w ramach zadania rozpoczęto Strona | 3
jedynie wykonywanie prac przygotowawczych do zasadniczej części robót. Ponieważ jest to wstępny
etap wykonywania robót budowlanych, dokładne oszacowanie stopnia ich zaawansowania (w
odniesieniu do całości zaplanowanych robót) nie jest możliwe.
PYTANIE 8
„Czy podczas robót budowlano-montażowych będzie wykonywane palowanie?”
Odpowiedź:
Wszelkie informacje techniczne dotyczące realizowanego zadania inwestycyjnego znajdują się na
stronie
internetowej
pełnomocnika
zamawiającego
pod
linkiem:
http://bip.stadion.szczecin.pl/chapter_144016.asp?soid=18A5BC2E0CE04FAEB4AC9940DA4E3510 [w
części oznaczonej jako: „SIWZ i pozostałe załączniki”, pod nazwą „Załącznik nr 4a (2,72 GB)” i „Załącznik
nr 4b”]. Zamawiający wskazuje jednocześnie, że zadanie inwestycyjne realizowane jest w formule
zaprojektuj i wybuduj. W związku z tym, że projekty w ramach umowy z wykonawcą zadania nie zostały
jeszcze sporządzone, Zamawiający będący inwestorem, nie ma obecnie wiedzy co do planowanego
przez generalnego wykonawcę zakresu prac ani ich rodzaju.

PYTANIE 9
„W przypadku palowania prosimy o podanie:
- jakiego rodzaju roboty będą poddane procesowi palowania?
- jaką metodą będzie wykonywane palowanie?”
Odpowiedź:
W związku z treścią odpowiedzi na pytanie nr 8 nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na powyżej
postawione pytanie.

PYTANIE 10
„W odniesieniu do okresu obowiązywania klauzul 003 i 004 prosimy o jego skrócenie, tak aby łączny
okres obowiązywania kl. 003 i 004 nie przekraczał okresu 36 miesięcy. Mogą one występować w
dowolnej konfiguracji, np. dla kl. 004 – 24 miesiące i kl. 003 – 12 miesięcy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

PYTANIE 11
„W odniesieniu do klauzuli 116/1, prosimy o możliwość:
- wprowadzenia limitu w wysokości 20.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,
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- franszyzy redukcyjnej w wysokości: 10.000,00 PLN.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.
PYTANIE 12
„W odniesieniu do klauzuli objęcia ochroną szkód powstałych podczas przerw w prowadzeniu robót, Strona | 4
prosimy o możliwość:
- wprowadzenia limitu w wysokości 20.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,
- franszyzy redukcyjnej w wysokości: 10.000,00 PLN.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.
PYTANIE 13
„Prosimy o zgodę na włączenie następującej klauzuli:
KLAUZULA NR 111 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO
SZKODZIE POWSTAŁEJ WSKUTEK OBSUNIĘCIA SIĘ ZIEMI
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, strony
postanawiają, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty usunięcia pozostałości po
szkodzie powstałej wskutek obsunięcia się ziemi, przewyższające koszty wykonania pierwotnego
wykopu na obszarze dotkniętym takim obsunięciem oraz koszty naprawy dotkniętych erozją zboczy lub
innych nachylonych powierzchni, jeżeli nie zastosowano odpowiednich środków zabezpieczających lub
zastosowano je zbyt późno.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

PYTANIE 14
„Prosimy o zgodę na włączenie następującej klauzuli:
KLAUZULA NR 121 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA PALI, FUNDAMENTÓW NA
PALACH ORAZ ŚCIAN OPOROWYCH, SZCZELNYCH LUB SZCZELINOWYCH
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, strony
postanawiają, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez
Ubezpieczonego w związku z:
1) koniecznością wymiany, poprawienia lub naprawy (prostowania) pali lub elementów ścian
oporowych, szczelnych lub szczelinowych, które:
a) zostały źle dopasowane, błędnie ustawione, uległy przesunięciu lub zakleszczyły się w trakcie
ich wbijania lub montażu na terenie budowy,
b) zostały porzucone, uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie ich wbijania lub wyciągania,
c) uległy zablokowaniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku uszkodzenia lub zakleszczenia się
urządzenia do palowania lub formy (osłony);
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2) koniecznością poprawienia lub naprawy niespójnych, rozszczelnionych, rozczepionych lub
niewłaściwie spasowanych elementów ściany oporowej, szczelnej lub szczelinowej;
3) koniecznością usunięcia przecieków lub infiltracji materiału;
4) koniecznością wypełnienia pustych przestrzeni;
5) utratą, ubytkiem lub utratą własności płynu stabilizującego (np. zawiesiny bentonitowej);
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6) brakiem pozytywnego wyniku testów obciążeniowych przeprowadzonych w odniesieniu do pali lub
elementów fundamentów lub w związku z niespełnieniem przez pale lub elementy fundamentów
innych projektowanych parametrów wytrzymałościowych;
7) koniecznością odtworzenia profili lub wymiarów.
Niniejsza Klauzula nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód spowodowanych działaniem sił
przyrody.
Obowiązek udowodnienia, że przyczyną powstania wymienionych w niniejszej Klauzuli kosztów było
działanie sił przyrody, spoczywa na Ubezpieczonym”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. Zamawiający informuje, że
w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie
obowiązującego oraz Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jednocześnie
Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia
generalnego, do zawartego ubezpieczenia zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności:
postanowienia wzoru Umowy, SIWZ i załączników do SIWZ, a także Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz
z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności
pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania
takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

PYTANIE 15
„Prosimy o zgodę na włączenie następującej klauzuli:
KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul
rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel 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) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda
rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały
oraz
- 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
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kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana
zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku
danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym 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)
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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:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany. Zamawiający informuje jednocześnie, że w
sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego
oraz Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że
na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego, do zawartego
ubezpieczenia zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy,
SIWZ i załączników do SIWZ, a także Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego
ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia
wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie
korzystniejsze dla Zamawiającego.

PYTANIE 16
„W odniesieniu do franszyzy redukcyjnej dla klauzuli 201 oraz klauzuli części wadliwych, prosimy o
wykreślenie jej ograniczenia do kwoty 100.000,00 PLN, czyli prosimy o jej zmianę na: „10 % szkody, nie
mniej niż 10.000,00 PLN”.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

PYTANIE 17
„Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 05.04.2019 r.”
Odpowiedź:
Zamawiający wydłuży termin składania ofert do dnia 4 kwietnia 2019 r. W tym celu zostanie
sporządzona modyfikacja treści SIWZ.
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PYTANIE 18
„Wnioskujemy o przekazanie mapy sytuacyjnej miejsca wykonywania kontraktu”.
Odpowiedź:
Wszelkie informacje techniczne dotyczące realizowanego zadania inwestycyjnego znajdują się na
stronie
internetowej
pełnomocnika
zamawiającego
pod
linkiem:
http://bip.stadion.szczecin.pl/chapter_144016.asp?soid=18A5BC2E0CE04FAEB4AC9940DA4E3510 [w Strona | 7
części oznaczonej jako: „SIWZ i pozostałe załączniki”, pod nazwą „Załącznik nr 4a (2,72 GB)” i „Załącznik
nr 4b”].

PYTANIE 19
„Wnioskujemy o przekazanie harmonogramu rzeczowo – finansowego.”
Odpowiedź:
Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 3.

PYTANIE 20
„Wnioskujemy o przekazanie wykresu Gantta.”
Odpowiedź:
Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 3.

PYTANIE 21
„Wnioskujemy o przekazanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z załącznikami.”
Odpowiedź:
Program funkcjonalno-użytkowy dotyczący realizowanego zadania inwestycyjnego znajduje się na
stronie
internetowej
pełnomocnika
zamawiającego
pod
linkiem:
http://bip.stadion.szczecin.pl/chapter_144016.asp?soid=18A5BC2E0CE04FAEB4AC9940DA4E3510 [w
części oznaczonej jako: „SIWZ i pozostałe załączniki”, pod nazwą „Załącznik nr 4a (2,72 GB)” i „Załącznik
nr 4b”].

PYTANIE 22
„Wnioskujemy o wskazanie wartości istniejącego mienia, na którym, lub w bezpośrednim otoczeniu,
którego będą prowadzone prace.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie zna wartości nienależącego do niego mienia, w otoczeniu którego prowadzone będą
prace w ramach realizacji inwestycji. Zamawiający wskazuje jednocześnie, że w załączniku nr 5 do SIWZ
(opis przedmiotu zamówienia), w pkt 10 części obejmującej klauzule rozszerzające zakres
ubezpieczenia i limity odpowiedzialności, przewidział wprowadzenie klauzuli nr 119 (ubezpieczenie
szkód w mieniu istniejącym należącym do Zamawiającego (Inwestora) i znajdującym się na placu
budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie) przewidując jednocześnie limit odpowiedzialności do
kwoty 20 000 000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych).
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PYTANIE 23
„Wnioskujemy o przekazanie wyników badań geologicznych.”
Odpowiedź:
Wszelkie informacje techniczne dotyczące realizowanego zadania inwestycyjnego znajdują się na
stronie
internetowej
pełnomocnika
zamawiającego
pod
linkiem:
http://bip.stadion.szczecin.pl/chapter_144016.asp?soid=18A5BC2E0CE04FAEB4AC9940DA4E3510 [w Strona | 8
części oznaczonej jako: „SIWZ i pozostałe załączniki”, pod nazwą „Załącznik nr 4a (2,72 GB)” i „Załącznik
nr 4b”].

PYTANIE 24
„Wnioskujemy o wyniki badań dotyczące agresywności wody dla betonu.”
Odpowiedź:
Wszelkie informacje techniczne dotyczące realizowanego zadania inwestycyjnego znajdują się na
stronie
internetowej
pełnomocnika
zamawiającego
pod
linkiem:
http://bip.stadion.szczecin.pl/chapter_144016.asp?soid=18A5BC2E0CE04FAEB4AC9940DA4E3510 [w
części oznaczonej jako: „SIWZ i pozostałe załączniki”, pod nazwą „Załącznik nr 4a (2,72 GB)” i „Załącznik
nr 4b”].

PYTANIE 25
„Wnioskujemy o opis rodzaju oraz sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych.”
Odpowiedź:
Wszelkie informacje techniczne dotyczące realizowanego zadania inwestycyjnego znajdują się na
stronie
internetowej
pełnomocnika
zamawiającego
pod
linkiem:
http://bip.stadion.szczecin.pl/chapter_144016.asp?soid=18A5BC2E0CE04FAEB4AC9940DA4E3510 [w
części oznaczonej jako: „SIWZ i pozostałe załączniki”, pod nazwą „Załącznik nr 4a (2,72 GB)” i „Załącznik
nr 4b”]. Zamawiający wskazuje jednocześnie, że zadanie inwestycyjne realizowane jest w formule
zaprojektuj i wybuduj. W związku z tym, że projekty w ramach umowy z wykonawcą zadania nie zostały
jeszcze sporządzone a nadto nie zaakceptowano ostatecznej wersji harmonogramu rzeczowofinansowego, Zamawiający będący inwestorem, nie ma obecnie wiedzy co do zakresu działań
generalnego wykonawcy w zakresie, o jakim mowa w pytaniu.

PYTANIE 26
„W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia wnioskujemy o potwierdzenie, że wskazane do ubezpieczenia
klauzule obowiązują zgodnie z treściami poszczególnych wykonawców.”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego oraz Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy
ubezpieczenia generalnego do zawartego ubezpieczenia zastosowanie będą mieć w odpowiedniej
kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SIWZ i załączników do SIWZ, a także Oferty Wykonawcy oraz
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OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku
rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą
do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.
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PYTANIE 27
„W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia części wadliwych prosimy o akceptację poniższej treści
klauzuli Klauzula szkód w częściach wadliwych do kl. 115/200 (faulty parts)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że:
1. Niniejszą klauzulą włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej koszty naprawy, wymiany części
wadliwie zaprojektowanych, wykonanych wadliwie lub z wadliwego materiału, o ile takie koszty są
poniesione w związku ze szkodą objętą ochroną w ramach klauzuli 115/200
2. Wykonawca nie pokrywa jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z poprawieniem,
ulepszeniem bądź zmianą wadliwego projektu, planu, specyfikacji, materiału lub złego wykonawstwa
3. W przypadku wypłaty należnego odszkodowania za koszty objęte zakresem ochrony
ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia
roszczeń regresowych od każdej osoby odpowiedzialnej za szkodę z wyjątkiem Ubezpieczającego
4. Na potrzebę polisy i nie tylko dla niniejszej klauzuli ubezpieczone mienie nie będzie uważane za
uszkodzenie, utracone lub zniszczone tylko z racji istnienia jakiegokolwiek błędu w projekcie, planach,
specyfikacjach, materiałach lub wykonawstwie w ubezpieczonym mieniu lub w jakiejkolwiek jego
części.
5. Limit odpowiedzialności 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli, jednakże po modyfikacji pkt 3 klauzuli
w następujący sposób:
„3. W przypadku wypłaty należnego odszkodowania za koszty objęte zakresem ochrony
ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia
roszczeń regresowych od każdej osoby odpowiedzialnej za szkodę z wyjątkiem Ubezpieczonych.”
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia
Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru
Umowy ubezpieczenia generalnego, do zawartego ubezpieczenia zastosowanie będą mieć
w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SIWZ i załączników do SIWZ, a także Oferty
Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w
przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony
przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

PYTANIE 28
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„Wnioskujemy o wskazanie treści klauzuli kradzieży elementów zainstalowanych.”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zaakceptuje treść klauzuli kradzieży elementów zainstalowanych
stosowanej zwyczajowo przez Wykonawców, przy czym pod pojęciem kradzieży elementów
zainstalowanych należy rozumieć szkody, które powstały w wykonanych pracach budowlanoStrona | 10
montażowych wskutek dokonanego lub usiłowanego, zaboru mienia w celu jego przywłaszczenia,
innego
niż
kradzież
z
włamaniem
lub
rabunek,
dokonanego
w
drodze
demontażu/odinstalowania/wymontowania trwale wbudowanych/zamontowanych materiałów
budowlano – montażowych.

PYTANIE 31
„W odniesieniu do zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) wnioskujemy o potwierdzenie, że
wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga zgody obu stron.”
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że dokonanie zmiany umowy będzie następować w przewidzianych w jej treści
przypadkach i w sposób w niej opisany, co oznacza że obie strony umowy będą miały wpływ na
możliwość zmiany umowy.

PYTANIE 32
„Z uwagi na wartość przedmiotu ubezpieczenia oraz okres realizowania inwestycji wraz z okresem
rękojmi potrzebny jest zwiększony nakład czasu do przeprocesowania sprawy stąd zwracamy się z
prośbą o zmianę terminu składania ofert na do dnia 05 kwietnia 2019 roku.”
Odpowiedź:
Zamawiający wydłuży termin składania ofert do dnia 4 kwietnia 2019 r. W tym celu zostanie
sporządzona modyfikacja treści SIWZ.

PYTANIE 33
„Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają
przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wybranego Wykonawcy
(w tym wyłączenia).”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego oraz Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy
ubezpieczenia generalnego do zawartego ubezpieczenia zastosowanie będą mieć w odpowiedniej
kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SIWZ i załączników do SIWZ, a także Oferty Wykonawcy oraz
OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku
rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą
do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.
ul. Twardowskiego 8, 71-100 Szczecin
NIP: 8522634647
biuro@ims.szczecin.pl
www.stadion.szczecin.pl

SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000705196
Kapitał zakładowy 500 000,00 zł
REGON: 368111303

PYTANIE 34
„Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie klauzuli dotyczącej Postanowień szczególnych dotyczących
fundamentów palowych i ścian szczelinowych, szczelnych i oporowych wg treści Wykonawcy, którego
Strona | 11
oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego oraz Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy
ubezpieczenia generalnego do zawartego ubezpieczenia zastosowanie będą mieć w odpowiedniej
kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SIWZ i załączników do SIWZ, a także Oferty Wykonawcy oraz
OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku
rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą
do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

PYTANIE 35
„prosimy o zmianę franszyz redukcyjnych zgodnie z poniższym:
Szkody z kl. 201, szkody z kl. części wadliwych: 15% szkody nie mniej niż 50.000 PLN nie więcej niż
250.000 PLN
Szkody z klauzul: 003,004,115,119 oraz szkody powstałe wskutek działania sił przyrody: 10% nie mniej
niż 50.000 PLN
Szkody wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, kradzieży elementów
zainstalowanych, dewastacji: 5.000 PLN
Szkody w sprzęcie, wyposażeniu, zapleczu budowy: 5.000 PLN.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

PYTANIE 36
„prosimy o zmianę okresu obowiązywania kl. 003 i 004 w następujący sposób: kl. 004: 24 m-ce i kl. 003:
12 m-cy po zakończeniu obowiązywania kl. 004.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

PYTANIE 37
„prosimy o akceptację treści kl. reprezentantów – j.n.:
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
Ubezpieczającego /Ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego i wymienione tu osoby uważa się: członków zarządu spółki,
prokurentów, dyrektorów, zatrudnione przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego osoby pełniące
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samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i/lub osoby, które zgodnie z obowiązującymi
przepisami, umową, statutem uprawnione są do zarządzania podmiotem gospodarczym oraz
wspólników spółek osobowych. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży z
włamaniem i rabunku.
W umowie ubezpieczenia ustalone są: limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia, franszyza redukcyjna na jedno zdarzenie oraz dodatkowa składka”.
Strona | 12
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego oraz Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy
ubezpieczenia generalnego do zawartego ubezpieczenia zastosowanie będą mieć w odpowiedniej
kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SIWZ i załączników do SIWZ, a także Oferty Wykonawcy oraz
OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku
rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą
do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

PYTANIE 38
„prosimy o wykreślenie zapisu zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia w
systemie sum stałych.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

PYTANIE 40
„prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 05.04.2019r.”
Odpowiedź:
Zamawiający wydłuży termin składania ofert do dnia 4 kwietnia 2019 r. W tym celu zostanie
sporządzona modyfikacja treści SIWZ.

PYTANIE 41
„Wnioskujemy o uzupełnienie definicji ryzyk nazwanych wymienionych w klauzulach:
a.
116/1,
b.
Klauzuli objęcia ubezpieczeniem szkód powstałych podczas przerw w prowadzeniu
robót
Alternatywnie, wnioskujemy o umożliwienie złożenia załącznika do oferty obejmującego definicję w/w
ryzyk.”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego oraz Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy
ubezpieczenia generalnego do zawartego ubezpieczenia zastosowanie będą mieć w odpowiedniej
kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SIWZ i załączników do SIWZ, a także Oferty Wykonawcy oraz
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OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku
rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą
do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.
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PYTANIE 42
„Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli 116/1 w wysokości 2.000.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

PYTANIE 43
„Wnioskujemy o potwierdzenie, że w przypadkach nieokreślonych w SIWZ i OPZ stosuje się zapisy
Ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, w tym w szczególności treści klauzul.”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego oraz Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy
ubezpieczenia generalnego do zawartego ubezpieczenia zastosowanie będą mieć w odpowiedniej
kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SIWZ i załączników do SIWZ, a także Oferty Wykonawcy oraz
OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku
rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą
do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

PYTANIE 44
„W związku z brakiem treści klauzul w OPZ oraz Ogólnych warunkach ubezpieczenia, wnioskujemy o
umożliwienie złożenia załącznika do oferty z treścią Klauzul oferowaną przez Wykonawcę. OPZ nie
określa odpowiedzialności Ubezpieczyciela chociażby w klauzulach:
a.
Kosztów wynagrodzenia ekspertów (jakie koszty mają być obejmowane ochroną? Czy
również koszty przygotowania roszczenia? Inne? jakie?)
b.
Klauzula reprezentantów: jakie osoby należy zaliczyć do grona reprezentantów?
c.
Klauzula 72 godzin: czy dotyczy wyłącznie zdarzeń naturalnych, czy wszystkich zdarzeń
objętych ochroną na podstawie Umowy?
Pozostałe klauzule m. in. części wadliwych, szkód w dokumentacji budowy itd. nie określają pełnego
zakresu obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji umowy (oczekiwanego odszkodowania).”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego oraz Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy
ubezpieczenia generalnego do zawartego ubezpieczenia zastosowanie będą mieć w odpowiedniej
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kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SIWZ i załączników do SIWZ, a także Oferty Wykonawcy oraz
OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku
rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą
do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.
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„Wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert do 02.04.2019r. l.”
Odpowiedź:
Zamawiający wydłuży termin składania ofert do dnia 4 kwietnia 2019 r. W tym celu zostanie
sporządzona modyfikacja treści SIWZ.
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