
 

 
Szczecin, dnia  24 września 2019 r.  

 
 

Nr sprawy : FW/ZP/2/2019 
 
 
Dotyczy:  Przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych w związku z 

realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie parku wodnego pn. „Fabryka 
Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie”. 
 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW- cz. I 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 z późn. zm.) Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań 
wraz z odpowiedziami: 

Pytanie nr 1 
Prosimy o udostępnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający na ten moment nie posiada zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Na dzień 
udzielania odpowiedzi nie została zawarta umowa z Generalnym Wykonawcą. Terminy dotyczące opracowania, 
przedłożenia i zatwierdzania harmonogramu rzeczowo – finansowego zawarte zostały w § 3  wzoru umowy - 

załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu prowadzonym – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn: „Budowa parku wodnego Fabryka Wody-Nowa Gontynka w Szczecinie”  
– sprawa znak: FW/ZP/1/2018.  
 
Pytanie nr 2 
Wnioskujemy o skrócenie okresu gwarancji i rękojmi do 36 miesięcy (24 miesiące dla kl. 004 i 12miesięcy dla kl. 003). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 3 
Dla klauzuli 220/113 wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 1 mln zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 

 
Pytanie nr 4 
Dla klauzuli kradzieży elementów zainstalowanych wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 200 tys. zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 

 
Pytanie nr 5 
Dla klauzuli kradzieży zwykłej wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 20 tys. zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 

 
Pytanie nr 6 
Dla klauzuli 72 godzin wnioskujemy o ograniczenie zakresu do ryzyk „naturalnych”: powódź, zalanie, deszcz nawalny, huragan, 
pożar. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający wyjaśnia, że klauzula 72 godzin dotyczy zdarzeń losowych polegających na działaniu sił przyrody 
objętych ochroną ubezpieczeniową. SIWZ pozostaje bez zmian 

 
Pytanie nr 7 
Wnioskujemy o podwyższenie franszyzy redukcyjnej na pozostałe szkody do 20.000 zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 8 
Z uwagi na bardzo obszerny materiał dotyczący przedmiotu ubezpieczenia, wysoką sumę ubezpieczenia oraz odpowiedzi na w/w 
pytania wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 26.09.2019r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 27 września 2019 r. – Modyfikacja nr 1, a następnie do 
03 października 2019 r. – Modyfikacja nr 2. 
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o informację w jakiej odległości od miejsca ubezpieczenia znajduje się jednostka straży pożarnej oraz jaki jest czas dojazdu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że najbliższa jednostka ratowniczo – gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej znajduje się 
przy ulicy Firlika 9/14, 70-637 Szczecin. Szacunkowy czas dojazdu nie powinien przekroczyć 5 minut. 

 
Pytanie nr 10 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy SIWZ nie przewiduje treści klauzul, Zamawiający uzna za obowiązujące treści 
klauzul według OWU Wykonawcy lub treści załączone do oferty o ile nie pozostają one w sprzeczności z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia / SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki 
ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, 
że zgodnie z § 4 ust 1 i 2 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, 
realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami 
dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia 
wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze 
dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost 
włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ. 

 
Pytanie nr 11 
Wnioskujemy, aby zgłoszenie maszyn budowanych do ubezpieczenia obejmowało następujące dane: nazwa maszyny, rok produkcji, 
numer seryjny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zgłoszenie maszyn budowanych do ubezpieczenia obejmować będzie następujące 
dane: nazwa maszyny, rok produkcji, numer seryjny. 

 
Pytanie nr 12 
Wnioskujemy, aby ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do maszyn budowlanych obejmowała wyłącznie 
maszyny niezarejestrowane w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgłaszane do ubezpieczenia maszyny budowane obejmować będą maszyny służące do 
prowadzenia robót budowlano-montażowych, niezarejestrowane w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu 
drogowym. 

 
Pytanie nr 13 
Wnioskujemy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do maszyn budowlanych: 

a. obowiązuje wyłącznie na terenie budowy jak również w miejscach składowania objętych ochroną na warunkach 
klauzuli 013 i 
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b. nie obowiązuje podczas samoczynnego poruszania się maszyn oraz transportu maszyn poza terenem budowy i 
miejscami składowania objętymi ochroną na warunkach klauzuli 013 (w tym po drogach publicznych). 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do maszyn budowlanych 
obejmuje teren realizacji Inwestycji, zaplecza budowy, magazyny i inne miejsca składowania na terenie RP (w 
zakresie klauzuli 013). 

 
Pytanie nr 14 
Wnioskujemy aby wypłata odszkodowania w odniesieniu do maszyn budowlanych była w wartości: 

a. Rzeczywistej: w odniesieniu do maszyn starszych niż 10-cio letnie, licząc od momentu wystąpienia szkody 
b. odtworzeniowej: w pozostałych przypadkach. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki 
ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, 
że zgodnie z § 4 ust 1 i 2 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, 
realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami 
dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia 
wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze 
dla Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 15 
Wnioskujemy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności w odniesieniu do maszyn budowlanych w wysokości 5.000.000 PLN jest 
limitem na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 16 
Wnioskujemy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności w odniesieniu do sprzętu, wyposażenia i zaplecza budowy w wysokości 
2.000.000 PLN jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 17 
Zgodnie z zapisami SIWZ: „Ubezpieczenie ma obejmować wszelkie prace związane z budową i montażem tzn. wszystkie prace 
objęte kontraktem z włączeniem wszelkiego rodzaju prac przygotowawczych i pomocniczych, w tym wszelkich operacji rozładunku 
na terenie budowy, a także wszelkich prac stałych i tymczasowych oraz wszystkich materiałów i urządzeń objętych kontraktem.” 
Wnioskujemy o dodanie zapisu: „o ile zostały ujęte w sumie ubezpieczenia lub objęte ochroną na warunkach klauzul 
dodatkowych”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczenie obejmować ma prace ujęte w sumie ubezpieczenia, w tym objęte 
klauzulą automatycznego wzrostu wartości Inwestycji lub innymi sytuacjami wzrostu wartości Inwestycji 
przewidzianymi w Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy. 

 
Pytanie nr 18 
Klauzula nr 100: wnioskujemy o obniżenie limitu czasowego do 8 tygodni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 

 
Pytanie nr 19 
Klauzula 116/1: wnioskujemy o obniżenie limitu do 20.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację limitu odpowiedzialności dla kl. 116/1 do poziomu 20 mln zł. 
Odpowiednie postanowienia SIWZ zostaną zmodyfikowane. 
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Pytanie nr 20 
Wnioskujemy o dodanie klauzuli 121 wg OWU Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 

 
Pytanie nr 21 
Wnioskujemy o potwierdzenie, że podczas obowiązywania klauzuli przerwania prac, teren budowy będzie zabezpieczony przed 
kradzieżą tak samo jak podczas prowadzenia robót budowlanych pod rygorem braku ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyka 
kradzieży z włamaniem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 22 
Wnioskujemy o zmiany w wymogach dotyczących szkód powstałych podczas przerw w prowadzeniu robót (punkt 19): 

a. Wnioskujemy o zmianę ryzyka „kradzieży” na „kradzież z włamaniem” 
b. Wnioskujemy o potwierdzenie, że po upływie 90 dni umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu o ile strony 

zgodnie nie postanowią inaczej. 
c. Wnioskujemy o doprecyzowanie czy limit 90 dni wskazany w klauzuli dotyczy jednej przerwy, czy łącznie 

wszystkich przerw? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia: 
Ad. a. Zgodnie z zakresem ubezpieczenia określonym w Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu 
Zamówienia, zakres ubezpieczenia w zakresie ryzyk kradzieżowych, obejmuje kradzież z włamaniem, kradzież 
elementów zainstalowanych (limit odpowiedzialności) oraz kradzież zwykłą (limit odpowiedzialności). 
Ad. b. Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że okres obowiązywania niniejszej 
klauzuli wynosi co najmniej 90 dni – łącznie na wszystkie przerwy w realizacji robót. Po ponownym podjęciu 
przerwanych robót Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie ubezpieczenia. 
Ad. c. Zamawiający wyjaśnia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że okres obowiązywania niniejszej klauzuli 
wynosi co najmniej 90 dni – łącznie na wszystkie przerwy w realizacji robót. 

 
Pytanie nr 23 
Klauzula kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą: Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel ponosi koszty wyłącznie 
w przypadku zrealizowania się zdarzenia mogącego spowodować szkodę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że klauzula pokrycia kosztów zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem będzie miała 
zastosowanie w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą oraz kosztów związanych z ratunkiem dotkniętego 
szkodą mienia, mających na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat; koszty te pokrywane są bez względu na 
wynik działań zabezpieczających i ratowniczych. 

 
Pytanie nr 24 
Klauzula bezskładkowego przedłużenia okresu ubezpieczenia: Wnioskujemy o wprowadzenie maksymalnego 
limitu przedłużenia 90 dni, powyżej którego umowa ubezpieczenia rozwiązuje się o ile strony nie postanowią 
inaczej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że dalsze przedłużenie okresu ubezpieczenia, ponad limit wynikający z klauzula 
bezskładkowego przedłużenia okresu ubezpieczenia ponad okres ubezpieczenia, możliwe będzie jedynie w 
sytuacjach określonych w §12 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy. 

 
 

Pytanie nr 25 
Klauzula elementów zainstalowanych: wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100.000 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
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Pytanie nr 26 
Wnosimy o potwierdzenie, że wskazane do ubezpieczenia klauzule mają zastosowanie w treści zgodnej z owu wykonawcy lub w 
przypadku braku w owu,  w treści zgodnej z załącznikiem do oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki 
ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, 
że zgodnie z § 4 ust 1 i 2 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, 
realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami 
dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia 
wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze 
dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost 
włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ. 

 
Pytanie nr 27 
Wnosimy o potwierdzenie, że zmiany do treści umowy (zał.4 do SIWZ) wymagają zgody obu stron. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem 
obowiązków wynikających z obowiązującego prawa. 

 
Pytanie nr 28 
Prosimy o podanie sposobu szacowania sumy ubezpieczenia (nowa odtworzeniowa lub księgowa brutto) w ubezpieczeniu maszyn 
budowlanych. Bez tej informacji nie będzie możliwa prawidłowa likwidacja szkód. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że suma ubezpieczenia maszyny budowlanej wraz ze sposobem jej ustalenia zostanie 
podana każdorazowo przy jej zgłaszaniu do ubezpieczenia. 

 
Pytanie nr 29 
Prosimy o dopisanie, że zgłoszenie do ubezpieczenia maszyn budowlanych musi zawierać numer seryjny maszyny, rok produkcji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zgłoszenie maszyn budowanych do ubezpieczenia obejmować będzie następujące 
dane: nazwa maszyny, rok produkcji, numer seryjny. 

 
Pytanie nr 30 
Prosimy o potwierdzenie, że  ochroną są objęte tylko zgłoszone do ubezpieczenia maszyny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 31 
Prosimy o potwierdzenie, że  limit w odniesieniu do  sprzęt, wyposażenie i zaplecze jak  i maszyn jest ustalany na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 32 
Prosimy o doprecyzowania wymogów Klauzuli bezskładkowego przedłużenia okresu ubezpieczenia, tak aby: 

 okres 60 dni był bezskładkowy 

 okres od 61 dnia do 90 dnia był płatny, składka liczona  pro rata 

 okres od 91 dnia  - zasady przedłużenia ustalane indywidualnie i wymagają zgody 
 Ubezpieczyciela 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach klauzuli bezskładkowego przedłużenia okresu ubezpieczenia okres do 60 dni 
przedłużenia jest bezskładkowy. Za okres ubezpieczenia ponad 60 przedłużenia naliczana jest składka 
dodatkowa obliczana pro rata za każdy dzień okresu przedłużenia ponad 60 dni. Jednocześnie Zamawiający 
wyjaśnia, że przedłużenie okresu ubezpieczenia ponad 60 dni wymaga zgody stron. 
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Pytanie nr 33 
Prosimy o dodanie do zakresu ubezpieczenia kl. 121. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 34 
Prosimy o doprecyzowanie w kl. wstrzymania prac, że obejmuje ona ryzyko kradzieży z włamaniem (zamiast kradzieży). 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zakresem ubezpieczenia określonym w Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, 
zakres ubezpieczenia w zakresie ryzyk kradzieżowych, obejmuje kradzież z włamaniem, kradzież elementów 
zainstalowanych (limit odpowiedzialności) oraz kradzież zwykłą (limit odpowiedzialności). 
 
Pytanie nr 35 
Prosimy o obniżenie limitu w Klauzula 116/1 do 20.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację limitu odpowiedzialności dla kl. 116/1 do poziomu 20 mln zł. 
Odpowiednie postanowienia SIWZ zostaną zmodyfikowane. 
 
Pytanie nr 36 
Wnioskujemy o potwierdzenie, że po upływie 90 dni (czas określony w klauzuli  dotyczącej szkód powstałych podczas przerw w 
prowadzeniu robót) umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu o ile strony  nie postanowią inaczej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że okres obowiązywania niniejszej klauzuli 
wynosi co najmniej 90 dni – łącznie na wszystkie przerwy w realizacji robót. Po ponownym podjęciu 
przerwanych robót Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie ubezpieczenia. 

 
Pytanie nr 37 
Prosimy  o doprecyzowanie że  limit 90 dni w klauzuli  dotyczącej szkód powstałych podczas przerw w prowadzeniu robót dotyczy 
wszystkich przerw. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 38 
Prosimy o obniżenie limitu w klauzuli elementów zainstalowanych do 200 000,00 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 

 
Pytanie nr 39 
Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na 26.09.2019 r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 27 września 2019 r. – Modyfikacja nr 1., a następnie do 
dnia 03 października 2019 r. – Modyfikacja nr 2. 

Pytanie nr 40 
Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na 30.09.2019r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmodyfikowany na dzień 27.09.2019 r. Odpowiednie 
postanowienia SIWZ zostały zmodyfikowane – Modyfikacja nr 1. a następnie do dnia 03 października 2019 r. – 
Modyfikacja nr 2. 
 
Pytanie nr 41 
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. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 42 
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, 

 franszyzy redukcyjnej w wysokości: 10.000,00 PLN. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację limitu odpowiedzialności dla kl. 116/1 do poziomu 20 mln zł. 
Odpowiednie postanowienia SIWZ zostaną zmodyfikowane. W zakresie franszyzy redukcyjnej zamawiający nie 
wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 43 
W odniesieniu do klauzuli objęcia ochroną szkód powstałych podczas przerw w prowadzeniu robót, 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 modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 44 
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 wyjaśnia, że zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie Klauzuli nr 111 szczególne postanowienia dotyczące usunięcia 
pozostałości po szkodzie powstałej wskutek obsunięcia się ziemi – Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za 
wydatki związane z usunięciem pozostałości po szkodzie powstałej wskutek obsunięcia się ziemi tylko wówczas, 
jeśli są spełnione warunki wynikające z treści klauzuli wynikającej z ogólnych warunków ubezpieczenia 
Wykonawcy, z którym zawarta zostanie umowa ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 45 
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 kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych 
była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku 
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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) 

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. Zamawiający informuje, iż 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 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 nr 46 
Prosimy o informację, czy wszystkie maszyny i urządzenia instalowane w ramach inwestycji będą fabrycznie nowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 47 
Prosimy o przesłanie informacji, jakiego rodzaju maszyny budowalne mają zostać objęte w ramach limitu 5.000.000,00 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgłaszane do ubezpieczenia maszyny budowane obejmować będą maszyny służące do 
prowadzenia robót budowlano-montażowych, niezarejestrowane w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu 
drogowym. 
 
Pytanie nr 48 
Prosimy o informację, czy wartość odtworzeniowa wszystkich ubezpieczanych maszyn może przekroczyć 
ustanowiony limit 5.000.000,00 PLN. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że łączna suma ubezpieczenia wszystkich maszyn budowlanych zgłoszonych do 
ubezpieczenia nie może przekroczyć 5.000.000,00 PLN. 
 
Pytanie nr 49 
Prosimy o potwierdzenie, że franszyza redukcyjna dla maszyn budowalnych jest ustanowiona w wysokości 5.000,00 PLN. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 50 
Wnioskujemy o zmianę okresu rękojmi /konserwacji z 60 miesięcznym na 36 miesięczny (tj. 12 miesięcy dla kl. 
003 i 24 miesięczny dla kl. 004). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 51 
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W przypadku braku zgody na zmiany postulowane w pytaniu nr 50 (dot. zmiany okresu rękojmi / konserwacji na 36 miesięcy) 
wnioskujemy o zmianę okresu rękojmi / konserwacji z 60 miesięcy na 48 miesięcy (tj. 24 miesiące dla kl. 003 i 24 miesiące dla kl. 
004). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 52 
Klauzula 116/1 – wnioskujemy o zmianę wysokości limitu na 20.000.000,00 PLN. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację limitu odpowiedzialności dla kl. 116/1 do poziomu 20 mln zł. 
Odpowiednie postanowienia SIWZ zostaną zmodyfikowane. 
 
Pytanie nr 53 
Klauzula 220 (113) – wnioskujemy o zmianę wysokości limitu na 1.000.000,00 PLN. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 54 
Klauzula kradzieży elementów zainstalowanych – wnioskujemy o zmianę wysokości limitu na 200.000,00 PLN. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 55 
Klauzula kradzieży zwykłej – wnioskujemy o zmianę wysokości limitu na 20.000,00 PLN. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 56 
W odniesieniu do klauzuli 72h prosimy o potwierdzenie, że odnosi się do ryzyk „naturalnych” tj. huragan, powódź, wichura. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że klauzula 72 godzin dotyczy zdarzeń losowych polegających na działaniu sił przyrody 
objętych ochroną ubezpieczeniową. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 57 
Wnioskujemy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej na pozostałe szkody z 5.000,00 PLN na 20.000,00 PLN. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 58 
W przypadku braku zgody na zmiany postulowane w pytaniu nr 57 (dot. zmiany wysokości franszyzy redukcyjnej na pozostałe 
szkody na 20.000,00 PLN) wnioskujemy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej na pozostałe szkody z 5.000,00 PLN na 
10.000,00 PLN. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 59 
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na ryzyka naturalne (w tym ryzyko powodzi, opadów atmosferycznych i 
zalania) w wysokości 40.000,00 PLN. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 60 
W przypadku braku zgody na zmiany postulowane w pytaniu nr 59 (dot. wprowadzenia franszyzy redukcyjnej na 
ryzyka naturalne w wysokości 40.000,00 PLN) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na ryzyka 
naturalne (w tym ryzyko powodzi, opadów atmosferycznych i zalania) w wysokości 20.000,00 PLN. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian 
 
Pytanie nr 61 
Wnioskujemy o wykreślenie słów ze Wzoru umowy par. 7 ust. 8: „jednakże nie więcej niż o 25%”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 62 
Wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na 26.09.2019 r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmodyfikowany na dzień 27.09.2019 r. Odpowiednie 
postanowienia SIWZ zostały zmodyfikowane. 
 
Pytanie nr 63 
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 modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 64 
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 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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 4 ust 1 i 2 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje 
ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU 
wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami 
ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 65 
Prosimy o wykreślenie zapisu zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia w systemie sum stałych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 66 
Czy w zawarciu umowy będzie brał udział pośrednik ubezpieczeniowy? Jeśli tak prosimy o wskazania gdyż ma to istotny wpływ na 
ostateczną oferowaną cenę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 1 ust 3 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, w zakresie określonym 
Umową, z wyłączeniem składania oświadczeń woli w zakresie realizacji zobowiązań i wierzytelności 
Zamawiającego wynikających z Umowy, Zamawiającego reprezentuje na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 
29.05.2018 r. oraz Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 1562/09 POMERANIA BROKERS Sp. z o.o. 
broker ubezpieczeniowy. 

Pytanie nr 67 
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Prosimy o informację czy roboty budowlano-montażowe już się rozpoczęły. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że roboty budowlano-montażowe jeszcze się nie rozpoczęły. 
 
Pytanie nr 68 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne 
warunki ubezpieczenia w tym klauzule wybranego wykonawcy i wyłączenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki 
ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, 
że zgodnie z § 4 ust 1 i 2 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, 
realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami 
dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia 
wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze 
dla Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 69 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.09.2019r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmodyfikowany na dzień 27.09.2019 r. Odpowiednie 
postanowienia SIWZ zostały zmodyfikowane. 
 
Pytanie nr 70 
Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 24.09.2019 r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmodyfikowany na dzień 27.09.2019 r. Odpowiednie 
postanowienia SIWZ zostały zmodyfikowane. 
 
Pytanie nr 71 
W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia wnioskujemy o potwierdzenie, że wskazane do ubezpieczenia klauzule obowiązują zgodnie 
z treściami poszczególnych wykonawców. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki 
ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, 
że zgodnie z § 4 ust 1 i 2 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, 
realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami 
dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia 
wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze 
dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost 
włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ. 
 
Pytanie nr 72 
W odniesieniu do klauzuli nr 004 prosimy o ograniczenie wnioskowanego limitu odpowiedzialności do 24 miesięcy od daty odbioru 
końcowego lub przekazania do eksploatacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 73 
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: 
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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 2.500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 4 ust 1 i 2 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje 
ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU 
wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami 
ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 74 
Wnioskujemy o wskazanie treści klauzuli kradzieży elementów zainstalowanych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 4 ust 1 i 2 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje 
ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU 
wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami 
ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 75 
W odniesieniu do zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) wnioskujemy o potwierdzenie, że wprowadzenie jakichkolwiek 
zmian wymaga zgody obu stron. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem 
obowiązków wynikających z obowiązującego prawa. 
 
Pytanie nr 76 
Prosimy o przesłanie skanu harmonogramu rzeczowo-finansowego i/lub uproszczonego kosztorysu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający na ten moment nie posiada zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Na dzień 
udzielania odpowiedzi nie została zawarta umowa z Generalnym Wykonawcą. Terminy dotyczące opracowania, 
przedłożenia i zatwierdzania harmonogramu rzeczowo – finansowego zawarte zostały w § 3  wzoru umowy - 
załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu prowadzonym – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn: „Budowa parku wodnego Fabryka Wody-Nowa Gontynka w Szczecinie” – sprawa znak: 
FW/ZP/1/2018. 
 
Pytanie nr 77 
Prosimy o udostępnienie harmonogramu rzeczowo - finansowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający na ten moment nie posiada zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Na dzień 
udzielania odpowiedzi nie została zawarta umowa z Generalnym Wykonawcą. Terminy dotyczące opracowania, 
przedłożenia i zatwierdzania harmonogramu rzeczowo – finansowego zawarte zostały w § 3  wzoru umowy - 
załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu prowadzonym – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn: „Budowa parku wodnego Fabryka Wody-Nowa Gontynka w Szczecinie” – sprawa znak: 
FW/ZP/1/2018. 
 


