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                                                       WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn. „Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Historii Żydów 

Polskich POLIN w podziale na cztery  części”  Zamawiający,  Muzeum Historii Żydów Polskich 

POLIN, działając zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych, przekazuje poniżej treść wniosku wraz z wyjaśnieniami. 

 

PYTANIA NR 2  

 

Pytanie 1: 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 10.03.2022r. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 2: 

Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie dokumentacji przetargowej poprzez przekazanie 

Wykonawcom informacji o przebiegu szkodowym za okres ostatnich 5 lat w formie wykazu w 

wersji edytowalnej umożliwiającej analizę danych (Excel) zawierającego:  

- informację o przyczynie szkody,  

- datę zdarzenia powodującego szkodę,  

- datę zgłoszenia szkody,  



- wartość wypłaconego odszkodowania, oraz  

- wartość istniejących rezerw szkodowych. 

W odniesieniu do wszystkich linii ubezpieczeniowych objętych programem, co 

najmniej na dzień 28.02.2022r. 

Odpowiedź: Zamawiający załącza wykaz w formacie excel jakim dysponuje na dzień 

01.03.2022 

 

Pytanie 3: 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności sum ubezpieczenia z załącznika nr 14 do SWZ, zakładka 

„sumy ubezpieczenia PD i EEI”, które różnią się od sum ubezpieczenia podanych w załączniku 

1 do SWZ oraz formularzu ofertowym. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że załącznik nr 14 do SWZ dot tylko wykazu 

pojazdów, arkusz „sumy ubezpieczenia PD i EEI” jest arkuszem uwzględniającym 

pojedyncze pozycje, które na potrzeby załącznika nr 1 do SWZ i formularza ofertowego 

zostały połączone. Jedynymi obowiązującymi sumami ubezpieczenia przypisanymi do 

składników majątku są te podane w załączniku nr 1 do SWZ i formularzu ofertowym. 

 

Pytanie 4: 

Załącznik nr 7, § 4 Warunki ubezpieczenia, punkt 2, podpunkt b 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 5: 

Załącznik nr 7, § 5 Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę, punkt 3, 

podpunkt b 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 6: 

Załącznik nr 1 do SWZ, Zakres obligatoryjny, punkt 8, podpunkt b 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 



 

Pytanie 7: 

Wnosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści: 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony 

umowy postanawiają, że w przypadku, gdy  

1) szkodowość za pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych 

odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a 

niewypłacone w pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, 

liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% 

w danym rodzaju ubezpieczenia, lub  

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania 

ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres 

polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym 

lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela 

reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub 

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości 

początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia 

mienia i technicznych), lub 

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, 

Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka 

analogiczna procedura została podjęta w jakiejkolwiek jurysdykcji, 

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na drugi roczny okres 

ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 

ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowego.  

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć 

negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK  



Pytanie 8: 

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie 

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W 

związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 

wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie. 

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 9:  

Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SWZ,  

chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk. 

Brak potwierdzenia może uniemożliwić złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że kwestia ta została wskazana w SWZ, zgodnie z 

zapisem: 

„Wszelkie postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, będą miały pierwszeństwo stosowania przed postanowieniami zawartymi w 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) lub innym wzorcu umownym stosowanym przez 

Ubezpieczyciela. Wzorzec zachowuje pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań:  

a) zagadnień pominiętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, 

b) bardziej korzystnych dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, niż zawarte w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu Zamówienia.” 

 

Pytanie 10: 

Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, 

ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity 

odpowiedzialności określone w SIWZ,  chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały 

limitów dla tych ryzyk. 

Brak potwierdzenia może uniemożliwić złożenie oferty 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że kwestia ta została wskazana w SWZ, zgodnie z 

zapisem: 



„Wszelkie postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, będą miały pierwszeństwo stosowania przed postanowieniami zawartymi w 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) lub innym wzorcu umownym stosowanym 

przez Ubezpieczyciela. Wzorzec zachowuje pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań:  

a) zagadnień pominiętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, 

b) bardziej korzystnych dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, niż zawarte w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu Zamówienia.” 

 

Pytanie 11:  

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym 

wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z 

określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 12: 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 

poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone 

jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 

budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 13: 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są 

zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w 

przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku 

wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 14:  



Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego 

przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zwierają uwagi, 

zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze. W przypadku 

odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji o uwagach mających 

charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu dotyczą, jakie 

jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje 

je wykonać). 

Odpowiedź: Ostatni przegląd 10.2021 (wykonywany co 6 miesięcy) – stan obiektu 

zadowalający – można bezpiecznie użytkować. Zalecenia: sprawdzać na bieżąco stan 

pionowych paneli szklanych, Przeprowadzić renowację płyt granitowych schodów 

zewnętrznych (pojawianie się wykwitów wapiennych), naprawić odspojone cokoły 

żywiczne na poziomie -1 i 0, wymienić pękniętą szybę w MER. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, że w/w wskazania dot. napraw/wymiany są w trakcie lub będą 

naprawiane/wymieniane, termin ich realizacji uzależniony jest m.in. od czynników 

temperaturowych, dostępności produktów oraz związany z planami budżetowymi 

Zamawiającego. 

 

Pytanie 15: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie 

trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o 

wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji. 

Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie przewiduje, jednocześnie Zamawiający 

zwraca uwagę, iż postępowanie prowadzone jest na okres 36 miesięcy i sytuacja ta może 

ulec zmianie o czym na bieżąco Zamawiający będzie informował Wykonawcę, które oferta 

zostanie wybrana w postępowaniu. 

 

Pytanie 16: 

Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią 

lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego w 

latach 1997 -2020. Prosimy o podanie miejsca szkody, rodzaju i wartości mienia dotkniętego 

w/w zdarzeniami. Jakie działania prewencyjne, naprawcze podjął Zamawiający w celu 

ochrony mienia Zamawiającego przed skutkami powodzi, podtopień w w/w latach? 



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynek muzeum został oddany do użytkowania w 

roku 2013, od daty przejęcia do użytkowania Zamawiający nie zgłaszał szkód z tego rodzaju 

zdarzeń. 

 

Pytanie 17: 

Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 

podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały 

miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru 

zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości 

poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłaszał szkód z tego rodzaju zdarzeń 

 

Pytanie 18: 

Prosimy o informację, czy w przeszłości występowały szkody/zdarzenia szkodowe w mieniu 

Zamawiającego powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych (bez względu na to, czy 

ryzyko było objęte ochroną). Jeżeli takie zdarzenia występowały – prosimy o wskazanie roku 

zdarzenia i wysokości poniesionych strat. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłaszał szkód z tego rodzaju zdarzeń 

 

Pytanie 19: 

Wnosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1 000 000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 20: 

Prosimy o opis ogólnych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych dla dzieł sztuki - czy jest to 

automatyczny system sygnalizacji pożaru oraz czy jest on połączony z Agencją Ochrony 

Mienia lub z sygnałem adresowanym do jednostki Policji. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dzieła sztuki nie są przedmiotem postępowania. 

 

Pytanie 21: 



Prosimy o informację, czy muzeum posiada ochronę fizyczną, a jeżeli tak, to ile osób znajduje 

się na zmianie i jaki jest system ochrony. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że informacje te zostały podane w załączniku nr 12 

oraz 13 do SWZ. 

 

Pytanie 22: 

Prosimy o informację, czy w budynku znajduje się system kamer monitorujących. W 

przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie, w jakich pomieszczeniach został on 

zamontowany oraz czy cały obszar ekspozycji jest objęty monitoringiem. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że informacje te zostały podane w załączniku nr 13. 

 

Pytanie 23:  

Prosimy o przesłanie wykazu eksponatów/dzieł sztuki z jak najdokładniejszym opisem 

(określeniem ich rodzaju - rzeźba, obraz itp., autor i rok wydania) oraz jednostkowymi 

sumami ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dzieła sztuki nie są przedmiotem postępowania, a 

w przypadku ubezpieczenia mienia w transporcie wykaz eksponatów będzie dostarczany 

każdorazowo przy zgłoszeniu do ubezpieczenia zgodnie ze specyfiką produktu. 

 

Pytanie 24:  

Prosimy o informację jaką wartość ma najdroższy eksponat muzealny, dzieło sztuki zgłoszone  

do ubezpieczenia oraz co to jest. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dzieła sztuki nie są przedmiotem postępowania, a 

w przypadku ubezpieczenia mienia w transporcie wykaz eksponatów będzie dostarczany 

każdorazowo przy zgłoszeniu do ubezpieczenia zgodnie ze specyfiką produktu. 

 

Pytanie 25:  

Dla zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów, dokumentów archiwalnych etc. wnioskujemy o 

potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są starodruki, czy tzw. „białe kruki” – w 

przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wykaz z uwzględnieniem indywidualnej 

wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz podstawy deklarowania wartości. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 



 

Pytanie 26: 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie dzieła sztuki i eksponaty mają wartość ustaloną o 

stosowną wycenę rzeczoznawcy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie podstawy 

oszacowania wartości przedmiotu. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dzieła sztuki nie są przedmiotem 

postępowania, a w przypadku ubezpieczenia mienia w transporcie wykaz eksponatów 

będzie dostarczany każdorazowo przy zgłoszeniu do ubezpieczenia zgodnie ze specyfiką 

produktu. 

 

Pytanie 27: 

Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20 000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia dla elementów zieleni, skarp etc. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 28: 

Katastrofa budowlana 

Wnosimy o zmianę limitu z 50 000 000 zł na 10 000 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

      Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 29: 

Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji 

Wnosimy o dopisanie: 

„o ile zabezpieczenia w nowych lokalizacjach spełniają obowiązujące przepisy 

p.pożarowe i przeciwkradzieżowe.” 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż kwestie te zostały wskazane w Klauzuli istniejących 

systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych. 

 

Pytanie 30: 

Klauzula reprezentantów 

Wnosimy o zmianę z: 



„(…) ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Dyrektora Muzeum. Tym samym, 

potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w 

wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników 

ubezpieczonego innych niż Dyrektor Muzeum (POLIN)” 

na 

„(…) ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do dyrektora muzeum, jego 

zastępców, zarządców oraz pełnomocników”. Tym samym, potwierdzone zostaje, że 

zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego 

niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników ubezpieczonego 

innych niż dyrektora muzeum, jego zastępcy, zarządcy oraz pełnomocnicy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 31: 

Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 

Wnosimy o zmianę limitu z 20% wartości szkody ponad sumę ubezpieczenia dla danej 

kategorii mienia nie więcej niż 10.000.000 zł na 20% wartości szkody ponad sumę 

ubezpieczenia dla danej kategorii mienia nie więcej niż 2 000 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 32: 

Klauzula rozszerzenia zakresu ochrony 

Wnosimy o doprecyzowanie klauzuli  o poniższe wyłączenia: 

„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.” 

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza wprowadzenie powyższej zmiany, modyfikując zapis na  



„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia, strony uzgodniły, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o zdarzenia 

powstałe w następstwie aktów terroryzmu, sabotażu, zamieszek, niepokojów społecznych, 

rozruchów i strajków. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 5.000.000,00 PLN. 

Przedmiotowa klauzula nie dotyczy szkód powstałych w wyniku uwolnienia lub 

wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,  

wynikające bezpośrednio lub pośrednio z  wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 

promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego, spowodowane atakiem 

elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów 

komputerowych” 

 

Pytanie 33: 

Klauzula Prewencyjna 

Wnosimy o zmianę limitu z 20% wartości szkody ponad sumę ubezpieczenia dla danej 

kategorii mienia nie więcej niż 10.000.000 zł na 20% wartości szkody ponad sumę 

ubezpieczenia dla danej kategorii mienia nie więcej niż 2 000 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

Pytanie 34:  

Klauzula wypłaty odszkodowania 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 35: 

Klauzula składowania 

Prosimy o przekazanie wykazu mienia składowanego na podłodze lub poniżej 

poziomu gruntu, wraz z określeniem jednostkowych sum ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje takim wykazem, ze względu na specyfikę swojej 

działalności ilość i rodzaj składowanego mienia jest bardzo zmienna. 

 

Pytanie 36: 

Klauzula włączenia do pokrycia kosztów naprawy zabezpieczeń 



Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 37: 

Klauzula przeoczenia 

Wnosimy o zmianę limitu z 5 000 000 zł na 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 38: 

Klauzula kradzieży zwykłej 

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy 

inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 39: 

Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 40: 

Klauzula terminu dokonania oględzin 

Wnosimy o zmianę z 3 dni na 5 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 41:  

Klauzula odzyskania rzeczy 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 42: 



Klauzula nieczynnych lokalizacji 

Prosimy o informację, czy zamawiający planuje w trakcie ubezpieczenia wyłączenia 

lokalizacji z użytkowania. 

Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie planuje, jednocześnie Zamawiający zwraca 

uwagę, iż postępowanie prowadzone jest na okres 36 miesięcy i sytuacja ta może ulec 

zmianie o czym na bieżąco Zamawiający będzie informował Wykonawcę, którego oferta 

zostanie wybrana w postępowaniu. 

 

Pytanie 43: 

Klauzula ubezpieczenia kosztów naprawy obiektów zabytkowych 

Prosimy o wykaz obiektów zabytkowych wraz z określeniem jednostkowych sum 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie dysponuje takimi obiektami, jednocześnie 

Zamawiający zwraca uwagę, iż postępowanie prowadzone jest na okres 36 miesięcy i 

sytuacja ta może ulec zmianie o czym na bieżąco Zamawiający będzie informował 

Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu. 

 

 

Pytanie 44: 

Klauzula likwidatora szkód 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 45: 

Klauzula szkód powstałych wskutek powolnego oddziaływania 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 46: 

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU 

Pytanie 47: 

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie 

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W 

związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 

wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie. 

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 48: 

Klauzula reprezentantów 

Wnosimy o zmianę z: 

„(…) ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Dyrektora Muzeum. Tym samym, 

potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w 

wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników 

ubezpieczonego innych niż Dyrektor Muzeum (POLIN)” 

na 

„(…) ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do dyrektora muzeum, jego 

zastępców, zarządców oraz pełnomocników”. Tym samym, potwierdzone zostaje, że 

zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego 

niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników ubezpieczonego 

innych niż dyrektora muzeum, jego zastępcy, zarządcy oraz pełnomocnicy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 49: 

Klauzula przeoczenia 

Wnosimy o zmianę limitu z 5 000 000 zł na 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 



 

Pytanie 50: 

Klauzula likwidatora szkód 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

Pytanie 51:  

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie 

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W 

związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 

wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie. 

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

 

Pytanie 52: 

Miejsce ubezpieczenia 

Wnosimy o wyłączenie odpowiedzialności na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej 

Zelandii. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 53: 

Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji 

Wnosimy o dopisanie: 

„o ile zabezpieczenia w nowych lokalizacjach spełniają obowiązujące przepisy 

p.pożarowe i przeciwkradzieżowe.” 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż kwestie te zostały wskazane w Klauzuli istniejących 

systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych. 

 

Pytanie 54: 



Klauzula reprezentantów 

Wnosimy o zmianę z: 

„(…) ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Dyrektora Muzeum. Tym samym, 

potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w 

wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników 

ubezpieczonego innych niż Dyrektor Muzeum (POLIN)” 

na 

„(…) ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do dyrektora muzeum, jego 

zastępców, zarządców oraz pełnomocników”. Tym samym, potwierdzone zostaje, że 

zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego 

niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników ubezpieczonego 

innych niż dyrektora muzeum, jego zastępcy, zarządcy oraz pełnomocnicy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 55: 

Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 

Wnosimy o zmianę limitu z 20% wartości szkody ponad sumę ubezpieczenia dla danej 

kategorii mienia nie więcej niż 10.000.000 zł na 20% wartości szkody ponad sumę 

ubezpieczenia dla danej kategorii mienia nie więcej niż 2 000 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 56: 

Klauzula rozszerzenia zakresu ochrony 

Wnosimy o doprecyzowanie klauzuli  o poniższe wyłączenia: 

„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.” 

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty. 



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wprowadzenie powyższej zmiany, modyfikując zapis 

na  

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia, strony uzgodniły, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o zdarzenia 

powstałe w następstwie aktów terroryzmu, sabotażu, zamieszek, niepokojów społecznych, 

rozruchów i strajków. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 5.000.000,00 PLN. 

Przedmiotowa klauzula nie dotyczy szkód powstałych w wyniku uwolnienia lub 

wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,  

wynikające bezpośrednio lub pośrednio z  wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 

promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego, spowodowane atakiem 

elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów 

komputerowych” 

 

 

Pytanie 57: 

Klauzula Prewencyjna 

Wnosimy o zmianę limitu z 20% wartości szkody ponad sumę ubezpieczenia dla danej 

kategorii mienia nie więcej niż 10.000.000 zł na 20% wartości szkody ponad sumę 

ubezpieczenia dla danej kategorii mienia nie więcej niż 2 000 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 58:  

Klauzula wypłaty odszkodowania 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 59: 

Klauzula składowania 

Prosimy o przekazanie wykazu mienia składowanego na podłodze lub poniżej 

poziomu gruntu, wraz z określeniem jednostkowych sum ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje takim wykazem, ze względu na specyfikę swojej 

działalności ilość i rodzaj składowanego mienia jest bardzo zmienna. 



 

Pytanie 60: 

Klauzula włączenia do pokrycia kosztów naprawy zabezpieczeń 

Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 61: 

Klauzula kradzieży zwykłej 

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy 

inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

 

Pytanie 62: 

Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 63: 

Klauzula terminu dokonania oględzin 

Wnosimy o zmianę z 3 dni na 5 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 64: 

Klauzula odzyskania rzeczy 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 65: 

Klauzula nieczynnych lokalizacji 



Prosimy o informację, czy zamawiający planuje w trakcie ubezpieczenia wyłączenia 

lokalizacji z użytkowania. 

Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie planuje, jednocześnie Zamawiający zwraca 

uwagę, iż postępowanie prowadzone jest na okres 36 miesięcy i sytuacja ta może ulec 

zmianie o czym na bieżąco Zamawiający będzie informował Wykonawcę, którego oferta 

zostanie wybrana w postępowaniu. 

 

Pytanie 66: 

Klauzula likwidatora szkód 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 67: 

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

Pytanie 68: 

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost 

włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ. 

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 69: 

Prosimy o potwierdzenie, że nawet jeśli OWU Wykonawcy nie przewidują tego rodzaju 

ograniczeń, to będą miały zastosowanie ujęte w SIWZ podlimity sumy gwarancyjnej. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że kwestia ta została wskazana w SWZ, zgodnie z 

zapisem: 

„Wszelkie postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, będą miały pierwszeństwo stosowania przed postanowieniami zawartymi w 



Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) lub innym wzorcu umownym stosowanym 

przez Ubezpieczyciela. Wzorzec zachowuje pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań:  

a) zagadnień pominiętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, 

b) bardziej korzystnych dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, niż zawarte w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu Zamówienia.” 

 

Pytanie 70: 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres 

ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności 

ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z OPZ, OWU lub inny wzorzec umowny 

stosowany przez Ubezpieczyciela zachowuje pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań: 

zagadnień pominiętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne jest wyłączenie OC za szkody powstałe wskutek 

przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres 

wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia 

odpowiedzialności osoby trzeciej. 

 

Pytanie 71: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek 

przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres 

wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia 

odpowiedzialności osoby trzeciej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z OPZ, OWU lub inny wzorzec umowny 

stosowany przez Ubezpieczyciela zachowuje pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań: 

zagadnień pominiętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne jest wyłączenie OC za szkody powstałe wskutek 

przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres 



wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia 

odpowiedzialności osoby trzeciej. 

 

Pytanie 72: 

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje 

odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub 

innych encefalopatii gąbczastych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 73: 

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku 

naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 

2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w 

odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym. 

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z OPZ, OWU lub inny wzorzec umowny 

stosowany przez Ubezpieczyciela zachowuje pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań: 

zagadnień pominiętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

Zamawiający potwierdza, że intencją zapisów OPZ nie jest obejmowanie ochroną szkód 

regulowanych przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 

szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym. 

 

Pytanie 74: 

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w 

środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i 

niezamierzone przez Ubezpieczonego. 

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z OPZ, OWU lub inny wzorzec umowny 

stosowany przez Ubezpieczyciela zachowuje pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań: 



zagadnień pominiętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 12 zakres ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa 

musi obejmować odpowiedzialność cywilną za Szkody wynikłe z nagłego i 

niespodziewanego zanieczyszczenia środowiska (sudden & accidental pollution). Zakres 

ubezpieczenia obejmuje między innymi odpowiedzialność za koszty usunięcia, neutralizacji 

lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji niebezpiecznych.  

 

Pytanie 75: 

Ubezpieczona działalność, podpunkt m) udzielanie pierwszej pomocy 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. W przypadku braku zgody wnosimy o 

wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

Zamawiający wyjaśnia, że intencją zapisu jest ochrona w przypadku udzielania pierwszej 

pomocy poszkodowanemu po wypadku, jeżeli np. akurat pracownik ubezpieczonego 

będzie w pobliżu i będzie się starał pomóc poszkodowanemu. 

 

Pytanie 76: 

Ubezpieczona działalność, podpunkt n) wydawanie, publikację lub dystrybucję materiałów 

reklamowych lub promocyjnych. 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 77: 

Szkoda rzeczowa (szkoda w mieniu) 

Prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód 

polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód 

powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, 

szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem 

lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w 

błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie. 



Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że zakres ubezpieczenia został wskazany w OPZ. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z OPZ, OWU lub inny wzorzec umowny 

stosowany przez Ubezpieczyciela zachowuje pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań: 

zagadnień pominiętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

Pytanie 78: 

Definicje szkód – prosimy o potwierdzenie, że zdarzenie musi być nagłe, niezamierzone ani 

nieprzewidziane przez Ubezpieczonego. 

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że zakres ubezpieczenia został wskazany w OPZ. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z OPZ, OWU lub inny wzorzec umowny 

stosowany przez Ubezpieczyciela zachowuje pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań: 

zagadnień pominiętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

Pytanie 79: 

Prosimy o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności w Klauzuli czystych strat 

finansowych – „Ubezpieczyciel nie odpowiada również za czyste straty finansowe: 

związane z działalnością: 

- reklamową, 

- wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki; 

- wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej; 

- powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych; 

- związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej; 

- 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 – jeśli 

zostały nałożone na Ubezpieczonego.” 



Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis OPZ wskazujący dopuszczalne wyłączenia 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie odpowiedzialności cywilnej za Czyste straty 

finansowe:. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z OPZ, OWU lub inny wzorzec umowny 

stosowany przez Ubezpieczyciela zachowuje pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań: 

zagadnień pominiętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. Po ww. zmianie powyższe dot. również wyłączeń odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela w zakresie odpowiedzialności cywilnej za Czyste straty finansowe. 

 

Pytanie 80: 

Świadczenia Ubezpieczyciela, punkt 3 i 6 

Prosimy o dopisanie „w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za 

jego zgodą.” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją zapisów OPZ jest pokrycie kosztów 

obrony w postępowaniach sądowych i pozasądowych, pomocy prawnej, rzeczoznawców, 

które zostały uzgodnione z ubezpieczycielem. 

 

Pytanie 81: 

Świadczenia Ubezpieczyciela, punkt 5 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

 

Pytanie 82: 

Świadczenia Ubezpieczyciela, punkt 6 

Wnosimy o wykreślenie z zapisu ”w przypadku szkód wyrządzonych na terytorium 

USA i Kanady podczas podróży służbowych – podlimit sumy gwarancyjnej 1 000 000 

PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

Zamawiający zwraca uwagę, że ww. podlimit stanowi dodatkowe ograniczenie 

odpowiedzialności ubezpieczyciela. 



 

Pytanie 83: 

Zakres terytorialny 

Wnosimy o zmianę zapisu z: 

„Dla podróży służbowych itp. terytorialny zakres ochrony ubezpieczeniowej 

rozszerzony zostaje na cały świat” 

na 

„Dla podróży służbowych itp. Terytorialny zakres ochrony ubezpieczeniowej 

rozszerzony zostaje na cały świat z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej 

Zelandii.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

 

Pytanie 84: 

Zakres ubezpieczenia, punkt 2 

Wnosimy o zmianę z: 

„(…) za których uważa się Dyrektora Muzeum” 

na 

„(…) za których uważa się dyrektora muzeum, jego zastępców, zarządców oraz 

pełnomocników” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany. 

 

Pytanie 85: 

Zakres ubezpieczenia, punkt 3 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

 

Pytanie 86: 

Zakres ubezpieczenia, punkt 7 

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty. 



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

 

Pytanie 87: 

Prosimy o określenie listy produktów wprowadzanych do obrotu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że m.in. wprowadza do obrotu gadżety reklamowe. 

Zamawiający wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia w ramach OC za produkt dot. wszelkich 

produktów wprowadzanych do obrotu w ramach ubezpieczonej działalności. 

 

 

Pytanie 88: 

Odnośnie OC organizatora imprez – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód 

związanych z nieodbyciem się imprezy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z OPZ, OWU lub inny wzorzec umowny 

stosowany przez Ubezpieczyciela zachowuje pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań: 

zagadnień pominiętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne jest wyłączenie OC za szkody związanie z 

nieodbyciem się imprezy. 

 

Pytanie 89: 

Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną ubezpieczeniową 

wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzone przez podmioty profesjonalnie zajmujące się 

takimi pokazami. 

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ewentualne pokazy sztucznych ogni będą 

przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. 

 

Pytanie 90: 

Wnosimy o zmianę limitu dla szkód spowodowanych wykorzystaniem materiałów 

wybuchowych i pirotechnicznych, pokazem sztucznych ogni, fajerwerków itp. z 1 000 000 na 

200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany, 

jednocześnie dokonuje modyfikacji obniżając limit dla tego ryzyka do wysokości 500.000 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla rocznych okresów 

polisowych. 

 

Pytanie 91: 

Zakres ubezpieczenia, punkt 10 

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte przeniesienie 

choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 92: 

Zakres ubezpieczenia, punkt 17 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres nie dotyczy wartości pieniężnych. 

Odpowiedź: Treść pytania jest niezrozumiała dla Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, 

że zgodnie z OPZ, OWU lub inny wzorzec umowny stosowany przez Ubezpieczyciela 

zachowuje pierwszeństwo w odniesieniu do uregulowań: zagadnień pominiętych w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

 

Pytanie 93: 

Zakres ubezpieczenia, punkt 17 

Prosimy o potwierdzenie, że parkingi oraz garaże podziemne są zamknięte, tj.  które 

posiada łącznie wszystkie poniższe zabezpieczenia: 

1) ogrodzenie trwale połączone z fundamentem; 

2) oświetlenie umożliwiające dostrzeżenie pojazdu z każdego miejsca na parkingu; 

3) szlaban lub inną zaporę (np. łańcuch) blokujący wjazd 

i wyjazd z parkingu; 

4) dla parkingów strzeżonych również całodobowy nadzór (osobowy lub monitoring) 

zapewniający skuteczną ochronę powierzonego mienia. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że informacja dot opisu obiektu została podana w 

załączniku nr 13 do SWZ 

 



Pytanie 94: 

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie wnosimy o wyłączenie z zakresu 

odpowiedzialności za kradzież pojazdu. 

Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty. 

Odpowiedź: Odpowiedź udzielona na pytanie powyżej 

 

Pytanie 95: 

Zakres ubezpieczenia, punkt 25 

Prosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany 

 

Pytanie 96: 

Zakres ubezpieczenia, punkt 28 

Prosimy o wykreślenie zapisu w całości. 

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 

 

Pytanie 97: 

Prosimy o potwierdzenie, że limity ponad sumę gwarancyjną dotyczą jednego i wszystkich 

zdarzeń. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że warunki umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej nie przewidują limitów ponad sumę gwarancyjną.   

 

Pytanie 98: 

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód z tyt. OC za przeniesienia chorób 

zakaźnych lub zakażeń wynikłych z rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza 

 

Pytanie 99: 

Prosimy o informację, czy istnieje ponadstandardowa procedura bezpieczeństwa (BHP) oraz 

na wypadek wystąpienia zagrożenia dla ludzi przebywających w obiekcie: 



• czy drogi ewakuacyjne są utrzymywane w ciągłej gotowości 

• czy personel jest szkolony w zakresie postepowania w przypadku konieczności 

przeprowadzenia ewakuacji osób z obiektu 

• czy w trakcie mycia, śliskie powierzchnie są odpowiednio oznaczane znakiem 

ostrzegawczym 

• kto odpowiada za utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie ciągów 

komunikacyjnych wokół obiektu 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza jn 

• czy drogi ewakuacyjne są utrzymywane w ciągłej gotowości - TAK 

• czy personel jest szkolony w zakresie postepowania w przypadku konieczności 

przeprowadzenia ewakuacji osób z obiektu - TAK 

• czy w trakcie mycia, śliskie powierzchnie są odpowiednio oznaczane znakiem 

ostrzegawczym - TAK 

• kto odpowiada za utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie ciągów 

komunikacyjnych wokół obiektu - ZEWNĘTRZNY SERWIS SPRZĄTAJĄCY 

 

Pytanie 100: 

Prosimy o informację, jaki zakres czynności zlecanych podwykonawcom, czy podwykonawcy 

są znani a współpraca z nimi stała. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że jest podmiotem publicznym zobowiązanym do 

stosowania m.in. przepisów ustawy Pzp, wykonawców wyłania w postępowaniach 

przetargowych. 

 

Pytanie 101:  

Prosimy o informację, czy przyjmowana jest odpowiedzialność za przechowanie pojazdu na 

parkingu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie, w jaki sposób parking 

jest dozorowany oraz jaka jest liczba miejsc postojowych. 

Odpowiedź: Muzeum nie przyjmuje odpowiedzialności za przechowywanie pojazdów na 

parkingu. Wjazd na parking jest ograniczony i kontrolowany przez pracowników ochrony.  

 



Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że informacji dot. ilości miejsc parkingowych oraz 

zabezpieczeń została podana w załączniku nr 13 do SWZ. 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI 

Pytanie 102: 

Prosimy o informację, czym zarządza Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie 

(ZN). 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że informacja ta została wskazana w załączniku nr 13 

do SWZ. Zamawiający zarządza i użytkuje nieruchomość, która jest współwłasnością m.st. 

Warszawy i Skarbu Państwa (po 50%), a 

Muzeum dysponuje prawem użytkowania nieruchomością na okres 99 lat. 

 

Pytanie 103: 

Prosimy o informację na temat struktury, charakteru i wielkości zarządzanych zasobów. 

Odpowiedź: Odpowiedź została udzielona powyżej a wartości zostały w skazane w 

załączniku nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie 104: 

Prosimy o informację, czy i z kim zarządca nieruchomości podpisuje umowy o zarządzanie. 

Odpowiedź: Zamawiający zarządza w ramach własnych struktur. 

 

Pytanie 105: 

Prosimy o informację na temat doświadczenia w branży/okresu prowadzonej działalności w 

zakresie zarządzania nieruchomościami 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że doświadczenie wynika z lat zarządzania i 

użytkowania nieruchomości, która jest współwłasnością m.st. Warszawy i Skarbu Państwa 

(po 50%), a Muzeum dysponuje prawem użytkowania nieruchomością na okres 99 lat. 

 

Pytanie 106: 

Prosimy o informację na temat przychodu za ostatni rok obrotowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że informacja ta została podana w załączniku nr 11 do 

SWZ 
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