
Toruń, dn. 17.01.2019 r. 
Zamawiający:  
Gmina Miasto Toruń, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Toruniu 
ul. Bema 23/29, 87-100 Toruń 
 
Pełnomocnik Zamawiającego: 
NORD PARTNER Sp. z o.o. 
ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń 
 
Oznaczenie sprawy: 17/01/19/w/DUJSP 
 

Do Wykonawców 
biorących udział w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  
przetargu nieograniczonego na: 
„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i  
odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Toruniu” 

 
 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

Pełnomocnik Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 z późn.zm.) w uzupełnieniu 
odpowiedzi na pytania z dnia 16.01.2019r. przesyła uzupełnienie i korektę odpowiedzi na poniższe 
pytania: 
 
Pytanie nr 66 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie 
wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego 
Odpowiedź na pytanie 66: 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego potwierdza, że zakres odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności 
Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia winien objąć ochroną odpowiedzialność cywilną deliktową, 
kontraktową oraz pozostającą w zbiegu (deliktowo–kontraktową), jak również odpowiedzialność w 
związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym, zarządzanym i administrowanym. Zakres 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został określony w SIWZ. 
 
Pytanie nr 67 
Prosimy o potwierdzenie, iż ochrona nie będzie obejmować produktów gastronomicznych 
przeterminowanych 
Odpowiedź na pytanie 67: 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje, że nie jest dystrybutorem produktów 
gastronomicznych, nie mniej jednak w sytuacji nieświadomego, aczkolwiek zawinionego 
wprowadzenia do obrotu przeterminowanego produktu, oczekiwać będzie ochrony w zakresie OC. 

 
Pytanie nr 72 
Prosimy o potwierdzenie, że OC za mienie wartościowe (biżuteria, gotówka, papiery wartościowe, 
dokumenty itp.) będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy były spełnione wymogi przechowywania 
określone w Rozporządzeniu MSWiA z 2010 r., a w sytuacji braku możliwości określenia klasy schowka 
– do 5.000 zł na zdarzenie. 



Odpowiedź na pytanie 72: 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego potwierdza, że biżuteria, gotówka, papiery 
wartościowe, itp. będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy były spełnione wymogi przechowywania 
określone w Rozporządzeniu MSWiA z 2010 r., a w sytuacji braku możliwości określenia klasy schowka 
– do 5.000 zł na zdarzenie. 

 
Pełnomocnik Zamawiającego 
 

 
 

 


