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ZNAK SPRAWY: DO.3201-02/2020 

 

                                                                     Wszyscy wykonawcy  
                     biorący udział w postępowaniu 

 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Piotrkowskich 
Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. 

 

WYJAŚNIENIE  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, że do siedziby Spółki wpłynęły 
pisma przesłane przez Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie pytań do treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela odpowiedzi: 
 
 
Pytanie nr 1 

Czy  Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert z 29.05.2020 r. na 
04.06.2020 r. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dokonał zmiany terminu składania ofert odrębnym pismem.  

Pytanie nr 2 

W odniesieniu do Sekcji I pkt. 3.2. – prosimy o wykreślenie drugiego zadania: Jeżeli w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie w poszczególnych okresach ubezpieczenia, 
znajdują się postanowienia korzystniejsze dla Ubezpieczonego, to w takim zakresie zastępują one 
postanowienia określone w Umowie Generalnej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 3 

W odniesieniu do Sekcji I pkt 6.5 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 4 

W odniesieniu do Sekcji I pkt 7.11 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.  
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Pytanie nr 5 

W odniesieniu Sekcja I pkt 11.1 - prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu 
zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie z 7 dni do 3 dni, 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. Zamawiający podkreśla, że wskazany termin dotyczy 
szkód innych niż kradzieżowe. 

Pytanie nr 6 

W odniesieniu Sekcja II pkt 4.6 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy                        
o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (z zachowaniem prawa do regresu). 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. Zamawiający podkreśla, że w zakresie tych szkód 
Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu. 

Pytanie nr 7 

W odniesieniu Sekcja II pkt 4.3 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 8 

W odniesieniu Sekcja II pkt 3.5 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości  

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 9 

W odniesieniu Sekcja II pkt 2.1 – prosimy o wykreślenie słowa „każdy” wzrost wartości mienia, Proponujemy zastosować 
zapis: Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną wzrost wartości mienia do limitu odpowiedzialności tj.: zg z pkt. 2.3  
- 20% sumy ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt 2.1. Sekcji II Załącznika nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną wzrost wartości mienia, który nastąpił w okresie ubezpieczenia na 
podstawie inwestycji, modernizacji, umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje po  stronie 
Ubezpieczonego prawo do używania rzeczy (np. umowy leasingu, okresowego przekazania do testów najmu, użytkowania 
etc) od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego 
prawa na Ubezpieczonego, bądź z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utraty, zniszczenia, uszkodzenia w zależności 
która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej” 

Pytanie nr 10 

Prosimy o podanie jakiej kategorii mienie jest użytkowane poza granicami RP?  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że poza granicami RP może być używane mienie przenośne typu laptop, projektor. 
Zamawiający wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy nie ma zaplanowanych wyjazdów poza granice RP.  

Pytanie nr 11 

W odniesieniu Sekcja II pkt 5.1.2.11- prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany limitu 
odpowiedzialności z 50 000,00 zł na  20 000,00 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 12 

W odniesieniu do Sekcji II pkt 5.7 – katastrofa budowlana - czy Zamawiający przewiduje możliwość dopisania punktu 
5.7.3.5 szkody w budynkach w których wiek przekracza 50 lat 

Odpowiedź Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że posiada tylko dwa budynki 
przekraczające ten wiek: Budynek stacji pomp-Żwirki, o pow. 435,37 m2, wybudowany w 1928r. i Budynek na stacji pomp -
Żwirki o pow. 18,27 m2 wybudowany w 1969r. Oba budynki są w dobrym stanie technicznym.   

Pytanie nr 13 

W odniesieniu do Sekcji II pkt 5.10.5 – prosimy o zmianę zapisu na: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jedynie pojazdy 
używane wyłącznie w określonych w umowie ubezpieczenia miejscu ubezpieczenia.    

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że takie ograniczenie znajduje się w zapisach pkt 5.10.5. Sekcji II Załącznika nr 4 do 
SIWZ. 
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Pytanie nr 14 

W odniesieniu Sekcja II pkt 5.14 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy o 
zmianę limitu odpowiedzialności na 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt 5.14.3 Sekcji II Załącznika nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „ Limit 
odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w  okresie ubezpieczenia .” 

Pytanie nr 15 

Prosimy o podanie informacji o zdarzeniach szkodowych (liczba, wysokość szkód) z ryzyka awarii maszyn za okres ostatnich 
5 lat. 

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza wykaz szkód z ryzyka awarii maszyn: 

Data szkody Przyczyna Rezerwa Wypłata 
2020-05-13 awaria 247,00   
2020-04-25 awaria   4 275,00 
2020-02-17 awaria   532,00 
2020-02-11 awaria     
2020-02-11 awaria   4 287,26 
2019-11-29 awaria   1 938,00 
2019-10-23 awaria   3 420,00 
2019-10-22 awaria   7 626,60 
2019-08-06 awaria   2 970,00 
2019-07-09 element z zewnątrz dostał się do pompy   14 080,26 
2019-05-13 awaria  11 879,50 

 

Pytanie nr 16 

Prosimy o podanie nr KśT oraz wieku maszyn i urządzeń zgłoszonych do ubezpieczenia od awarii. Jeśli nie to proszę o 
wskazanie maszyn i urządzeń starszych niż 15 lat. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że najstarsze maszyny i urządzenia zgłoszone do ubezpieczenia od ryzyka awarii mają 
10 lat. Pierwsza cyfra numeru inwentarzowego mówi o klasyfikacji KST.  

Zamawiający modyfikuje wykaz maszyn i urządzeń ubezpieczonych od ryzyka awarii, znajdujących się w Zał ączniku nr 4a do 
SIWZ poprzez wykreślenie poniższych pozycji: 

 

2-1105 Studnia głębinowa nr IV-Szczekanica 76 338,40 

2-1131 Studnia głębinowa CI-Wiatraczna 83 234,37 

2-1132 Studnia głebinowa AVI-Kasztelańska 79 855,11 

2-1133 Studnia głebinowa BVI-Kasztelańska 79 855,11 

2-1155 Studnia głębinowa XII-Zalesicka 92 36 445,79 

2-1157 Studnia głębinowa VIIIb-Żwirki 30 301,89 

2-1160 Studnia głębinowa VIb-Żwirki 37 790,00 

2-1163 Studnia głębinowa-Żwirki 28 425,62 
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2-1169 Studnia głębinowa nr Ixb-Żwirki 32 996,20 

2-1198 Studnia głebinowa XI-Zalesicka 92 35 116,80 

2-1199 Linia napowietrzna 15 KV-Żwirki(Zalesicka) 6 962,34 

2-2001 Linia napowietrzna SN 15 kV-Szczekanica 334 440,39 

2-2003 Studnia głębinowaBII-Brzeźnicka/Wiatraczna 46 238,31 

 
Pytanie nr 17 

W odniesieniu Sekcja II pkt 5.14 - prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowego 
zapisu: 

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

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

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

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 

e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, 

f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,    

h) wynikające z utraconych korzyści, 

i)  w postaci utraty zysku; 

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do pkt 5.14. Sekcji II Załącznika nr 4 do SIWZ pkt 5.14.6., który otrzymuje brzmienie: 
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

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

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

5.14.6.3. w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

5.14.6.4. spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

5.14.6.5. o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,    

5.14.6.6. wynikające z utraconych korzyści, 

5.14.6.7. w postaci utraty zysku; 

Pytanie nr 18 

W odniesieniu Sekcja II pkt 5.17 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy o 
zmianę limitu odpowiedzialności na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w  okresie odpowiedzialności.  

Odpowiedź Zamawiający zmienia zapis pkt 5.17.2 Sekcji II Załącznika nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  „Limit 
odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia” 
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Pytanie nr 19 

Prosimy o podanie informacji o zdarzeniach szkodowych (liczba, wysokość szkód) z ryzyka osuwania się ziemi za okres 
ostatnich 5 lat. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie występowały tego typu szkody. 

Pytanie nr 20 

W odniesieniu Sekcja II pkt 6.4 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy o 
zmianę limitu odpowiedzialności na 15 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie odpowiedzialności. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 21 

Prosimy o podanie informacji o zdarzeniach szkodowych (liczba, wysokość szkód) z ryzyka p okrycia kosztów identyfikacji 
miejsc awarii za okres ostatnich 5 lat. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie występowały tego typu szkody. 

Pytanie nr 22 

W odniesieniu Sekcja II pkt 6.5 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy o 
zmianę limitu odpowiedzialności na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie odpowiedzialności. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 23 

W odniesieniu Sekcja II pkt 6.7 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy o 
zmianę limitu odpowiedzialności na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w  okresie odpowiedzialności.  

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 24 

Prosimy o podanie informacji o zdarzeniach szkodowych (liczba, wysokość szkód) z ryzyka dostarczenia wody pitnej za 
okres ostatnich 5 lat. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie występowały tego typu szkody. 

Pytanie nr 25 

W odniesieniu Sekcja II pkt 7.1 - prosimy o wykreślenie słowa „wyłącznie”. Punkt otrzymuje brzmienia: Ubezpieczyciel nie 
będzie odpowiadał za szkody w przedmiotach: 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 26 

W odniesieniu Sekcja II pkt 7.1.10 – prosimy o zgodę na zmianę zapisu na: „…znajdujących się w odległości do 1 500 m od 
ubezpieczonej lokalizacji określonym w umowie ubezpieczenia,…” 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt 5.17.2 Sekcji II Załącznika nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  „w sieciach 
energetycznych znajdujących się w odległości powyżej 1 500 m od ubezpieczonej lokalizacji określonej w umowie 
ubezpieczenia, rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – 
napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, spowodowane uderzeniem pioruna, 
przepięciem, naporem śniegu lub lodu, lub szadzią” 

Pytanie nr 27 

W odniesieniu Sekcja II pkt 7.2.1 – prosimy o dopisanie słów: lub wskutek rażącego niedbalstwa. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 28 

W odniesieniu do Sekcji II i IIA - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby miały zastosowanie oddzielne owu dla 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poza elektroniką – na warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i 
oddzielnie warunki owu dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – na warunkach elektroniki od wszystkich ryzyk? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że do umowy będą miały zastosowanie OWU wskazane przez Wykonawcę. Wykonawca 
może wskazać oddzielne OWU dla poszczególnych ryzyk. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem pkt 3.1. Sekcji I 
Załącznika nr 4 do SWIZ: „Wszelkie postanowienia zawarte w Umowie Generalnej Ubezpieczenia będą miały pierwszeństwo 
przed postanowieniami właściwych ogólnych warunków ubezpieczenia z zastrzeżeniem zapisów ok reślonych w pkt. 3.2.” 
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Pytanie nr 29 

W odniesieniu do Sekcji II pkt 6.8 – „postanowienia dotyczące pokrycia kosztów odtworzenia danych i oprogramowania” - 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby miały zastosowanie oddzielne owu dla ubezpieczenia sprzętu el ektronicznego – 
na warunkach elektroniki od wszystkich ryzyk? 

Odpowiedź przy pytaniu nr 28. 

Pytanie nr 30 

W odniesieniu do Sekcji II pkt 5.6 – „postanowienia dotyczące odpowiedzialności za szkody w mieniu tymczasowo 
magazynowanym lub podczas jego okresowej przerwy w użytkowaniu” - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby miały 
zastosowanie oddzielne owu dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – na warunkach elektroniki od wszystkich ryzyk? 

Odpowiedź przy pytaniu nr 28. 

Pytanie nr 31 

Jakie prace budowlano-montażowe Zamawiający planuje do wykonania w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający podaje najistotniejsze planowane w roku 2020 prace budowlano – montażowe zatwierdzone 
przez Radę Nadzorczą: 

- Wodociąg w ul. Witosa/Bracka  

- Wodociąg w ul. Życzliwej 

- Klimatyzatory dla Zakładu Oczyszczalni Ścieków 

- Termomodernizacja budynku warsztatu (ocieplenie wraz z wymianą okien)  

Zamawiający nie uwzględnił drobnych bieżących prac remontowych  

Pytanie nr 32 

Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych SIWZ zastosowanie mają OWU wykonawcy wraz z klauzulami 
dodatkowymi a także, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zak resu ubezpieczenia w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że do umowy będą miały zastosowanie OWU wskazane przez Wykonawcę. 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem pkt 3.1. Sekcji I Załącznika nr 4 do SWIZ: „Wszelkie postanowienia zawarte w 
Umowie Generalnej Ubezpieczenia będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami właściwych ogólnych warunków 
ubezpieczenia z zastrzeżeniem zapisów określonych w pkt. 3.2.”  

Pytanie nr 33 

W odniesieniu do Sekcja II - ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk  oraz Sekcja IIA - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - 
prosimy o potwierdzenie, iż  intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia   szkód w danych oraz szkód następczych, 
których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia   szkód w danych oraz szkód 
następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.  

Pytanie nr 34 

W odniesieniu do Sekcja II - ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk  oraz Sekcja IIA - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - 
prosimy o zgodę na włączenie do programu klauzuli w treści: 

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszer zających 
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) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz 
nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie 
funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty                         
i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się 
równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.  

Przy czym za:  
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- 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 wyjaśnia, że analogiczne wyłączenia znajdują się w pkt 7.2.28. – 7.2.30. Sekcji II do SIWZ. 

Pytanie nr 35 

Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia występują budynki, urządzenia i instalacje wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak to 
z jakich przyczyn / w jakim celu / jaka wartość / jaka lokalizacja? Ewentualnie czy jest planowane wyłączenie z eksploatacji 
mienia zgłaszanego do ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacja znajduje się w Załączniku nr 4a do SIWZ.  

Pytanie nr 36 

Czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia są zgłaszane obiekty bez końcowego odbioru technicznego oraz mienie, które 
mieściłoby się w takich obiektach, w tym również obiekty wykazywane jako nakłady inwestycyjne bez końcowego odbioru? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia nie są zgłaszane obiekty bez końcowego odbioru technicznego oraz 
mienie, które mieściłoby się w takich obiektach, w tym również obiekty wykazywane jako nakłady inwestycyjne bez końcowego 
odbioru. 

Pytanie nr 37 

Czy występują magazyny wysokiego składowania powyżej 4 m? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacja znajduje się w Załączniku nr 4a do SIWZ. 

Pytanie nr 38 

Prosimy o przekazanie wykazu budynków mających stać się przedmiotem ubezpieczenia ze wskazaniem roku budowy, wartości, 
informacji nt. konstrukcji i remontach w okresie ostatnich 20 lat. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacja znajduje się w Załączniku nr 4a do SIWZ.  

Pytanie nr 39 

Proszę  o informację czy  w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach są obiekty o konstrukcji drewnianej (należy oddzielnie 
zwrócić uwagę na pokrycie dachu, konstrukcję nośną dachu, strop, ściany budynków)oraz elementach konstrukcji z płyty 
warstwowej. Jeśli są w/w obiekty prosimy o poniższe informacje: 

Czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniejącą? 

Czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów? 

Czy zastosowano instalację elektryczną w wykonaniu z izolacji uniepalnionej, prowadzenie instalacji elektrycznej                                
w uniepalnionych peszlach.  

Czy ma zastosowanie odizolowanie wszelkich elementów elektrycznych tj. rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji palnej.  

Czy badania instalacji kominowej oraz elektrycznej są prowadzone regularnie? Jak często są wykonywane? (prośba o  podanie 
informacji oddzielnie dla każdego rodzaju instalacji). 

Czy elementy drewniane są połączone z innymi materiałami, jeśli tak to z jakimi?  

Dodatkowo w odniesieniu do budynków posiadających elementy drewniane prosimy o podanie wartości mienia 
znajdującego się w nich 

Odpowiedź: : Zamawiający wyjaśnia, że informacja znajduje się w Załączniku nr 4a do SIWZ.  

Pytanie nr 40 

Proszę o informację jakie działania prewencyjne zostały podjęte przez klienta w celu uniknięcia powtarzalności zaistniałych 
szkód. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że najczęstszymi szkodami z jakimi miał do tej pory do czynienia są awarie sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej. Dokładamy wszelkich starań by naprawiając wymieniać odcinki na nowsze technologicznie. 
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Ponadto na Oczyszczalni Ścieków w celu uniknięcia zalania piwnic zamontowano dodatkowo zawór zalewowy, który jest 
systematycznie sprawdzany pod względem poprawności działania. 

Pytanie nr 41 

Prosimy o opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i ppoż. 

Odpowiedź: : Zamawiający wyjaśnia, że informacja znajduje się w Załączniku nr 4a do SIWZ. 

Pytanie nr 42 

Czy od 1997 w miejscach ubezpieczenia wystąpiła powódź/zalania/podtopienia?  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w miejscach ubezpieczenia od 1997 nie wystąpiły powodzie/ zalania/ podtopienia.  

Pytanie nr 43 

Czy w zgłoszonym do ubezpieczenia sprzęcie elektronicznym występuje sprzęt elektroniczny powyżej 7 lat, jeśli tak, 
prosimy o wskazanie wraz z podaniem wartości i kategorii urządzeń. Prosimy o zgodę na włączenie zapisu: dla sprzętu 
elektronicznego powyżej 7 lat wypłata odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu  nastąpi do 
wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zgłoszonym do ubezpieczenia sprzęcie elektronicznym znajdują się urządzenia 
starsze niż 7 lat. Wartość takich urządzeń stanowi ok. 2% łącznej wartości zgłoszonej do ubezpieczenia. Sześć najdroższych 
pozycji to: 

KOLERATOR     2010-01-04 24 900,00 zł 
SYSTEM LOGERÓW AKUSTYCZNYCH 2010-01-04  19 800,00 zł 
PSION   WORKABOUT  PRO 3  2012-12-31 18 283,50 zł 
SERWER  POWER EDGE T 620  2012-12-27 12 800,00 zł 
PLOTER HP DESIGNJET T790  2012-07-18 11 340,65 zł 
Spektrofotometr   2010-01-04 10 000,00 zł 
Pozostałe pozycje mają jednostkową wartości poniżej 10 000 zł. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis. 

Pytanie nr 44 

W odniesieniu do  ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego) od wszystkich ryzyk, prosimy o 
uzupełnienie informacji: 

- kto dokonuje konserwacji sprzętu elektronicznego? 

- czy jest zawarta stała umowa z firmą serwisową/konserwacyjną?  

- jaki jest wiek zgłoszonego sprzętu (liczony od daty produkcji)?  

- czy wśród zgłoszonego sprzętu występuje sprzęt zlokalizowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu?  

- jaka jest największa wartość jednostkowa sprzętu 

- proszę o załączenie wykazu sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacja znajduje się w Załączniku nr 4a do SIWZ.  

Pytanie nr 45 

W odniesieniu do Sekcji II pkt 5.10 – prosimy o wykaz pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza wykaz pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w oparciu o zapisy pkt 
5.10. Sekcji II Załącznika nr 4a do SIWZ: 

LP Nr rej. Marka Typ Rodzaj 
Rok 

prod. 

Suma 
ubezpieczenia 

netto 
1 br DINO (Ł-34K) DZO-4 ładowarka 1996 32 000,00 zł 
2 EP 16388 LUBLIN 3324 Kombi ciężarowy 2003 6 500,00 zł 
3 EP 16625 LUBLIN 3324 Towos ciężarowy 2004 7 500,00 zł 
4 EP 17485 Lublin 3564 ciężarowy 2004 6 000,00 zł 
5 EP 2004 ELPOL K-1 ciągnik rolniczy 2000 3 600,00 zł 
6 EP 2540 Massy Ferguson ciągnik rolniczy 1986 12 000,00 zł 
7 EP 27388 LUBLIN 3N 564 ciężarowy 2006 6 900,00 zł 
8 EP 43215 Autosan D-732B przyczepa 1986 4 000,00 zł 
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9 EP 43216 Lublin D-25 przyczepa 1993 400,00 zł 
10 EP 43224 Lublin D-25 przyczepa 1993 400,00 zł 
11 EP 43640 GAZELA - ciężarowy 2008 7 700,00 zł 

 

Pytanie nr 46 

W odniesieniu do Sekcji II pkt 8.4.7. dla środków obrotowych prosimy o wprowadzenie systemu ubezpieczenia na sumy 
stałe, w przypadku braku zgody prosimy o podanie całkowitej wartości środków obrotowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że wartość środków 
obrotowych jest zmienna. 

Pytanie nr 47 

W odniesieniu do Sekcji II pkt 8.4.6. oraz pkt 8.4.5 dla pojazdów nie objętych Autocasco prosimy o wprowadzenie systemu 
ubezpieczenia na sumy stałe wg wartości rzeczywistej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 48 

Czy zgłaszane są do ubezpieczenia obiekty o konstrukcji z płyty warstwowej z palnym wypełnieniem (jak pianka 
poliuretanowa, styropian) albo obiekty o konstrukcji namiotowej?  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacja znajduje się w Załączniku nr 4a do SIWZ.  

Pytanie nr 49 

Czy w protokołach z przeglądów  instalacji odgromowej, elektrycznej oraz sprzętu p-poż i hydrantów, wskazane są jakiekolwiek 
nieprawidłowości. (dotyczy wszystkich lokalizacji) 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacja znajduje się w Załączniku nr 4a do SIWZ.  

Pytanie nr 50 

Prosimy o informację, czy firma posiada: 

- pomiary instalacji elektrycznej 
- pomiary kontrolne instalacji odgromowej 
- pomiary wydajności i ciśnienia wody w zewnętrznych i wewnętrznych hydrantach pożarowych  
- informacje o terminie ostatnich działań konserwacyjnych dot.: sprzętu gaśniczego, instalacji 
- odbiory techniczne budynków / czy budynki posiadają odbiory techniczne  
- badania instalacji kominowej, elektrycznej i gazowej (potwierdzona stosownymi dokumentami)  
- instrukcję bezpieczeństwa p/poż, jeśli tak, proszę również o informację czy jest nadal ważna. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacja znajduje się w Załączniku nr 4a do SIWZ.  

Pytanie nr 51 

W odniesieniu do Sekcji II pkt 12.11 – postanowienia dotyczące likwidacji szkód mieniu mającym kluczowe znaczenie dla 
działalności Ubezpieczonego prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania zapisu „za zgodą 
Ubezpieczyciela” 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 52 

W odniesieniu do Sekcji II pkt 11.1, 11.2 oraz 11.3 – prosimy o doprecyzowanie wartości sumy ubezpieczenia wg wartości 
odtworzeniowej lub księgowej brutto 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że sumy ubezpieczenia są ustalone w oparciu o wartość księgową brutto. Zamawiający 
wyjaśnia, że wartość szkody będzie wyliczana w oparciu o koszt odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego mienia.  

Pytanie nr 53 

W odniesieniu do Sekcji IIA pkt 1.1.3 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 54 

W odniesieniu do Sekcji IIA pkt 4.1.1  - prosimy o wykreślenie słów „jeżeli nie był zainstalowany i aktualizowany program 
antywirusowy,”. Punkt otrzymuje nowe brzmienie: Działanie wirusów komputerowych  
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Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt 4.1.1 Sekcji IIA Załącznika nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „Działanie 
wirusów komputerowych”. 

Pytanie nr 55 

 W odniesieniu do Sekcji III, pkt 2.19. - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy 
o zmianę limitu odpowiedzialności na 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w  okresie odpowiedzialności.  

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że limity odpowiedzialności 
znajdują się w pkt 6.4. Sekcji III Załącznika nr 4 do SIWZ. 

Pytanie nr 56 

W odniesieniu do Sekcji III, pkt 2.20. - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy 
o zmianę limitu odpowiedzialności na 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w  okresie odpowiedzialności  

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.  Zamawiający wyjaśnia, że limity odpowiedzialności 
znajdują się w pkt 6.4. Sekcji III Załącznika nr 4 do SIWZ. 

Pytanie nr 57 

W odniesieniu do Sekcji III, pkt 2.21. . - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy 
o zmianę limitu odpowiedzialności na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w  okresie odpowiedzialności  

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że limity odpowiedzia lności 
znajdują się w pkt 6.4. Sekcji III Załącznika nr 4 do SIWZ. 

Pytanie nr 58 

W odniesieniu do Sekcji III, pkt 2.22. - prosimy o bezwzględne wykreślenie pkt. w całości.  

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 59 

W odniesieniu do Sekcji III, pkt 2.13 OC za szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego  prosimy o 
podanie: 

a) jakie są źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody (potencjalne scenariusze szkodowe)  

b) Czy  kiedykolwiek zostało wytoczone postępowanie przeciwko Spółce za zanieczyszczenie środowiska 

c) Czy dochodzone były roszczenia odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko Spółce w 
okresie ostatnich 5 lat? Jeśli tak, proszę podać szczegóły (przyczyna szkody, rozmiar)  

d) Czy na terenie Spółki zakopane są jakiekolwiek odpady? Jeśli tak, proszę podać  szczegóły dotyczące  postępowania 
z takimi odpadami; 

e) Czy istnieje konieczność transportu substancji niebezpiecznych poza obszar działalności  Spółki (np. na 
odpowiednie składowiska, czy w celu neutralizacji)? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły (podmiot odpowiedzialny za 
transport, rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj  pojemników, częstotliwość 
przewozów, tereny przez które odbywa się przesył / transport itp.) 

f) Czy na terenie Spółki przeprowadzane są jakiekolwiek emisje do powietrza, jeśli tak to jakiego rodzaju (VOC, 
toksyczne chemikalia itp.) i w jakich ilościach?   

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacja znajduje się w Załączniku nr 4a do SIWZ.  

Pytanie nr 60 

Prosimy o informację czy Zamawiający zarządza składowiskiem odpadów lub sortownią śmieci. Jeżeli tak, prośba o wskazanie ich 
lokalizacji, jaka jest ich wartość oraz krótkiego opisu mienia otaczającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacja znajduje się w Załączniku nr 4a do SIWZ. 

Pytanie nr 61 

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska zakres ochrony nie 
obejmuje odpowiedzialności za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Pa rlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku 
naturalnym. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wyłączenie dotyczące przedmiotowej Dyrektywy znajduje się w treści SIWZ. 
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Pytanie nr 62 

Prosimy o potwierdzenie iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną odpowiedzialności Ubezpieczonego w zakresie 
uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia                  
2007 r.). 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną odpowiedzialności cywilnej zgodnie z 
zapisami pkt 2.13. Sekcji III Załącznika nr 4 do SIWZ. 

Pytanie nr 63 

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada w swoich zasobach biogazownię. Jeżeli tak, prośba o wskazanie  lokalizacji, jaka 
jest wartość oraz krótkiego opisu mienia otaczającego oraz odpowiedz na poniższe zagadnienia:  

- Aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: Tak Nie  

- Sporządzony Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem: Tak Nie  

- Zastosowanie urządzeń w wykonaniu Ex stosownie do występujących stref zagrożenia wybuchem: Tak Nie  

- Produkcja gazu od 20 m3/h: Tak Nie , zastosowanie pochodni awaryjnej: Tak Nie  

- System detekcji gazu (metanu) w pomieszczeniu agregatu kogeneracyjnego: Tak Nie  

- System detekcji dymu w pomieszczeniu agregatu kogeneracyjnego: Tak Nie  

- Automatyczne gaszenie gazem w pomieszczeniu agregatu kogeneracyjnego lub zastosowanie agregatu gaśniczego (gaśnicy 
przewoźnej) ze środkiem CO2 (na zewnątrz kontenera). Tak Nie  

- Sterownia procesowa - zabezpieczenie ppoż. w gaśnicę do sprzętu elektronicznego Tak Nie  

- Sterownia procesowa - zabezpieczenie ppoż. w systemem detekcji dymu. Tak Nie  

- Inne zabezpieczenia/uwagi: …………………………………………………………………….………………  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacja znajduje się w Załączniku nr 4a do SIWZ.  

Pytanie nr 64 

Jakie niebezpieczne dla środowiska substancje i w jakich ilościach rocznych są wykorzystywane przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacja znajduje się w Załączniku nr 4a do SIWZ.  

Pytanie nr 65 

Proszę o uzupełnienie informacji na temat przebiegu ubezpieczenia (szkodowości) w okresie ostatnich 5 lat (wypłaty, 
rezerwy, ryzyko, przyczyna). 

Odpowiedź: Zamawiający podaje aktualną informację dotyczącą przebiegu szkodowego (według stanu na 26.05.2020r.)  

Szkody z okres 01.07.2015r. - 30.06.2016r. 
Ryzyko Liczba szkód Wypłata Rezerwy 
Mienie  1 104 294,52 zł 0,00 zł 
Odpowiedzialność cywilna 10 47 404,36 zł 23 000,00 zł 
Spośród 10 szkód 8 wystąpiło jako następstwo awarii wodociągu w dniu 03.02.2016r. 
Wypłata odszkodowań z tych 8 szkód to kwota 45 704,36 zł) 
Wypłata kwoty 104 294,52 zł dotyczy szkody przepięciowej po burzy 

Szkody za okres 01.07.2017r. - 30.06.2018r. 
Ryzyko Liczba szkód Wypłata Rezerwy 
Mienie  1 (sprzęt elektroniczny) 29 943,63 zł 0,00 zł 
Odpowiedzialność cywilna 4 21 281,32 zł 8 000,00 zł 

Szkody za okres 01.07.2017r. - 30.06.2018r. 
Ryzyko Liczba szkód Wypłata Rezerwy 
Mienie  1 (zalanie ściekami) 43 496,16 zł 0,00 zł 
Odpowiedzialność cywilna 4 3 369,94 zł 0,00 zł 

Szkody za okres 01.07.2018r. - 30.06.2019r. 
Ryzyko Liczba szkód Wypłata Rezerwy 

Mienie  
3 (2 uszkodzony telefon, 

1 awaria)  12 545,40 zł 0,00 zł 
Odpowiedzialność cywilna 1 964,86 zł 0,00 zł 

Szkody za okres 01.07.2019r. - 30.06.2020r. 
Ryzyko Liczba szkód Wypłata Rezerwy 
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Mienie  9 40 076,35 zł 1 045,00,00 zł 
Odpowiedzialność cywilna 0 0,00 0,00 zł 

Przyczyną szkód z ubezpieczenia OC jest najczęściej zalanie ściekami. 1 szkoda spowo dowana została w pojeździe, który 
wjechał na wystającą studzienkę, 1 szkoda polegała na uszkodzeniu gazociągu (964,86 zł)  

Pytanie nr 66 

Prosimy o podanie informacji czy w latach 2018-2020 zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym 
charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, 
rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub 
wewnętrznego audytora – jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i 
kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z 
jakiego powodu; 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że otrzymał zalecenia od zakładu ubezpieczeń wydane po audycie w dniu 4.07.2019r.. 
Jedno zalecenie w kategorii „A” – wykonanie przeglądu hydrantów wewnętrznych. Zalecenie zostało zrealizowane 
następnego dnia po audycie. Pozostałe zalecenia: jedno w kategori i B: Przeprowadzenie badań" DGA oleju 
transformatorowego dla transformatorów 1000 kVA wraz z badaniem zawartości furanów  – wykonane w ciągu 2 miesięcy 
po otrzymaniu zalecenia, trzy w kategorii C: badania termograficzne instalacji elektrycznej (wykonane), umieszczenie 
beczek ze składowanymi substancjami płynnymi w wannach ociekowych  (wykonane), montaż detekcji pożaru (nie 
wykonane). Zamawiający nie otrzymał innych wytycznych ani zaleceń  

Pytanie nr 67 

Prosimy o informację czy występują budynki lub budowle, których stopień zużycia technicznego przekracza 50%. Jeśli tak, 
udzielenie informacji o przyczynach takiego stanu rzeczy, ile konkretnie wynosi zużycie, oraz planach zamawiającego (termin, 
zakres i wartość prac) w przedmiocie istotnego zmniejszenia stopnia zużycia, tj. do poziomu nieprzekraczającego 50%”; 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada budynków, których zużycie techniczne przekracza 50%.  

Pytanie nr 68 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe i  przeciwkradzieżowe są czynne i należycie 
konserwowane 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe i  przeciwkradzieżowe są czynne i należycie 
konserwowane. 

Pytanie nr 69 

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z 
obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego 
potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

Odpowiedź przy pytaniu nr 68 

Pytanie nr 70 

Prosimy o szczegółowy wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego z określeniem rodzaju sprzętu , roku produkcji, wartości 
jednostkowej. W przypadku brak wykazu na etapie przetargowym prosimy o podanie wartości specjalistycznego sprzętu (nie 
będącego sprzętem komputerowym biurowym) 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przekaże wykaz ubezpieczonego sprzętu Ubezpieczycielowi przed wystawieniem 
dokumentów ubezpieczenia. 

Pytanie nr 71 

Prosimy o uaktualnienie szkodowości na dzień udzielenia odpowiedzi na niniejsze pismo. 

Odpowiedź w pytaniu nr 65 

Pytanie nr 72 

Prosimy o wykaz szkód z uwzględnieniem daty powstania szkody, kwoty wypłaty i przyczyny/ opisu powstania szkody. 

Odpowiedź przy pytaniu nr 65 

Pytanie nr 73 

Prosimy o podanie, jaki produkt oprócz wody wytwarza/ wprowadza do obrotu Zamawiający i jaki ma być objęty ubezpieczeniem 
OC? 
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Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że woda jest wiodącym produktem wprowadzanym do obrotu. Takim produktem są 
również elementy sieci wodno – kanalizacyjnej budowane w ramach przyłączy do nieruchomości osób trzecich.  

Pytanie nr 74 

Prosimy o podanie % udziału w obrocie Zamawiającego każdego rodzaju działalności wymienionego w pkt 1.2 Sekcji III.  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że udział procentowy w obrocie przedstawia się następująco:  

3600Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – 37% 

3700Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 58% 

Pozostała działalność stanowi 5% obrotu. 

Pytanie nr 75 

W odniesieniu do budynków czasowo wyłączonych z użytkowania lub użytkowanych sezonowo prosimy o potwierdzenie że w 
czasie kiedy nie są one użytkowane to: 

-maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 

-teren obiektu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 

-gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 

-z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. 

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza 
zakresem ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że mienie czasowo wyłączone z użytkowania spełnia wymienione wyżej warunki. 
Zamawiający potwierdza, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji 
pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. 

Pytanie nr 76 

W odniesieniu do pojazdów nie objętych ochroną autocasco prosimy o: 

-  potwierdzenie, że są to pojazdy nie podlegające obowiązkowi rejestracji 

- potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w trakcie poruszania się po drogach 
publicznych 

- potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana wyłącznie w lokalizacjach nazwanych Zamawiającego 

- potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia są wyłącznie pojazdy mechaniczne sprawne techniczne, z ważnymi 
badaniami technicznymi, bez widocznych śladów uszkodzenia;  

- potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia w odniesieniu do pojazdów nie objętych ochroną autocasco obejmuje 
wyłącznie następujące ryzyka nazwane: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego lub jego części, 
huragan, deszcz nawalny, powódź, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadnięcie lub osunięcie się ziemi, zalanie przez 
wydostanie się wody (innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych), dym.  

- udostępnienie wykazu pojazdów które mają zostać objęte ubezpieczeniem w ramach polisy majątkowej z podaniem 
następujących informacji: marka, model, typ, rodzaj, rok produkcji, przebieg, poj.  silnika, wartość rynkowa 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pojazdy te podlegają obowiązkowi rejestracji. Zamawiający potwierdza, że ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w trakcie poruszania się po drogach publicznych, że przedmiotem 
ubezpieczenia są wyłącznie pojazdy mechaniczne sprawne techniczne, z ważnymi badaniami technicznymi, bez widocznych 
śladów uszkodzenia oraz że ochrona ubezpieczeniowa ogranicza się do ryzyk wymienionych w pkt 5.10 Sekcji II Załącznika 4 do 
SIWZ. Zamawiający odpowiedział na pytanie dotyczące wykazu i lokalizacji przy pytaniu nr 13 i 45. 

Pytanie nr 77 

W odniesieniu do automatycznego objęcia ochroną ubezpieczeniową nowego mienia prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10 mln PLN. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 2.3. Sekcji II Załącznika nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do mienia objętego automatyczną 
ochroną ograniczona jest do 20% sumy ubezpieczenia obowiązującej w  aktualnym okresie ubezpieczenia w poszczególnych 

kategoriach mienia, jednak nie więcej niż 10 000 000 zł.” 

Pytanie nr 78 

Prosimy o wykaz lokalizacji nazwanych / stałych z podziałem sum ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie ma możliwości podzielenie sum ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje.  

Pytanie nr 79 

Jeśli Zamawiający nie będzie mógł przekazać pełnego podziału wartości mienia na poszczególne lokalizacje to prosimy o 
wskazanie 5 największych lokalizacji z podaniem dokładnych adresów i sum ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacja znajduje się w Załączniku nr 4a do SIWZ. 

Pytanie nr 80 

W jaki sposób w biogazowni zostały wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem skoro nie została sporządzona analiza zagrożenia 
wybuchem? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dla obiektu oczyszczalni ścieków została sporządzona  „KARTA KLASYFIKACYJNA 
pomieszczeń, stref i przestrzeni zewnętrznych zagrożonych wybuchem i pożarem” Załącznik nr 1. Zamawiający przekaże 
Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ Załącznika nr 1. Pozostali Wykonawcy mogą otrzymać kopię 
dokumentu na wniosek.  

Pytanie nr 81 

Czy Zamawiający planuje a jeśli tak to kiedy sporządzić analizę zagrożenia wybuchem oraz wdrożyć ewentualne zalecenia 
wynikające z tej analizy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ jest opracowana karta klasyfikacyjna. 

Pytanie nr 82 

Jaka jest łączna wartość biogazowni? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że łączna wartość biogazowni wynosi około 10  000 000 zł. 

Pytanie nr 83 

Czy biogazownia sąsiaduje z innym mieniem Zamawiającego? Jeśli tak to jakie to jest mienie, w jakiej odległości od biogazowni 
się znajduje i jaka jest jego wartość? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że biogazownia sąsiaduje bezpośrednio z następującym mieniem :  

-magazyn osadu -w odległości 18m - wartość 4 500 000 zł 

Pytanie nr 84 

Prosimy o udostepnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla oczyszczalni ścieków i dla biogazowni. 

Odpowiedź: Ze względu na wielkość Instrukcji Zamawiający nie ma możliwości przekazania całości materiału. Wykonawcy 
mogą zapoznać się z Instrukcją w siedzibie Spółki. Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienie 
treści SIWZ najważniejszym fragmentów instrukcji. Pozostali Wykonawcy mogą otrzymać kopię dokumentu na wniosek.  

Pytanie nr 85 

Agregaty kogeneracyjne - czy Zamawiający ma podpisaną stałą umowę z zewnętrznymi firmami serwisowymi oraz jak często i w 
jakim zakresie wykonywane są przeglądy ?    

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że ma podpisaną stałą umowę z zewnętrzną firmą serwisową. Przeglądy bieżące 
wykonywane są w zakresie określonym w DTR kogeneratorów zgodnie z harmonogramem co 1000 roboczogodzin.  

Pytanie nr 86 

W Umowie Generalnej w  Sekcji I: 

Pytanie nr 87 

Prosimy o wykreślenie zapisu pkt 11.2 „Przepisy art. 818 §3 k.c. nie mają zastosowania”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 88 

Prosimy o wykreślenie w całości zapisu pkt 12: 

„12. POSTANOWIENIA ART. 815 §2 DOTYCZĄCE ZAPISÓW KC 

12.1. Ubezpieczyciel nie korzysta z uprawnienia określonego w §2 art. 815 KC i nie nakłada na Ubezpieczonego 
obowiązku notyfikacji w czasie trwania umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie nr 89 

W Umowie Generalnej w  Sekcji II: 

Prosimy o wykreślenie w całości następującego zapisu:  

„4.6. Za szkody spowodowane przez Ubezpieczonego, jego pracowników lub inne osoby upoważnione do korzystania z 
mienia, w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków 
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii albo podobnie działających leków Ubezpieczyciel 
będzie odpowiadał jak szkody spowodowane winą umyślną (prawo do regresu przysługuje zgodnie z zapisami pkt. 15.2 
Sekcji I).” 

Odpowiedź przy pytaniu nr 6. 

Pytanie nr 90 

Prosimy o potwierdzenie że w ramach klauzuli prac remontowo – budowlanych (pkt 5.6) wyłączona jest odpowiedzialność 
ubezpieczyciela za szkody wynikające z prac które naruszają fundamenty, konstrukcję nośną i dach (konstrukcję i pokrycie). 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wynika to z zapisów pkt 5.6.3. Sekcji II Załącznika 4 do SIWZ. 

Pytanie nr 91 

Prosimy o wykaz robót budowlano – montażowych planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia (wykaz 
zawierający miejsce, zakres, wartość oraz planowany termin realizacji robót) 

Odpowiedź przy pytaniu nr 31. 

Pytanie nr 92 

Prosimy o dopisanie w pkt. 5.8 (Postanowienia dotyczące mienia w transporcie) zastrzeżenia, że ubezpieczeniu w ramach 
niniejszej klauzuli nie podlegają środki obrotowe, gotówka i wartości pieniężne, mienie pracownicze 

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do pkt 5.8.2 Sekcji II Załącznika nr 4 do SIWZ pkt  5.8.2.10., który otrzymuje brzmienie:  w 
gotówce, wartościach pieniężnych, mieniu pracowniczym 

Pytanie nr 93 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli ubezpieczenia ryzyka terroryzmu (pkt. 5.12) z ochrony ubezpieczeniowej 
wyłączone są szkody powstałe wskutek: 

1)  skażenia biologicznego lub chemicznego, 

2) spowodowane reakcją jądrową, skażeniem radioaktywnym lub zanieczyszczeniem odpadami przemysłowymi, 

3) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych 
alarmów oraz 

4) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wynika to z zapisów SIWZ. 

Pytanie nr 94 

Prosimy o potwierdzenie że w ramach klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii (pkt. 5.14.) ubezpieczenie nie 
obejmuje: 

a) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie 
udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i 
palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty, 

b) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw 
oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod, 

c) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji 
lub rękojmi za wady, 

d) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o 
których wiedział Ubezpieczający lub jego przedstawiciele, 

e) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, 
erozji, korozji, kamienia kotłowego, 

f) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów, 
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Odpowiedź przy pytaniu nr 17. 

Pytanie nr 95 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych osuwaniem się ziemi wskutek działań człowieka (pkt. 5.17.) 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 96 

Prosimy o usunięcie pkt. 6.7. (Postanowienia dotyczące dodatkowych kosztów działalności związanych z koniecznością 
dostarczenia wody pitnej) 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 97 

Prosimy o dopisanie w pkt. 7.1 następujących wyłączeń za szkody: 

− powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących 
przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej 
rozmiar 

− powstałe wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie do ubezpieczonego zakładu mediów (energii elektrycznej, 
energii cieplnej, wody, pary, gazu) z zastrzeżenieniem postanowień i ponad limit przyjęty w Sekcji IIA pkt. 3.1.7 
i 5.4.5  

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do Sekcji II Załącznika nr 4 do SIWZ pkt 7.2.34., który otrzymuje brzmienie: „powstałe wskutek 
zakłóceń lub przerwy w dostawie do ubezpieczonego zakładu mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, pary, 
gazu) z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w pkt 5.14. Postanowienia dotycząca ubezpieczenia  maszyn i 
urządzeń od awarii oraz Sekcji IIA pkt. 3.1.7 i 5.4.5.” 

Pytanie nr 98 

pkt 10.2 - prosimy o zmianę z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych  

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 99 

Prosimy o zmianę zapisów pkt 11.5 ustalenie wysokości odszkodowania w odniesieniu do pojazdów nie objętych ochroną 
ubezpieczeniową autocasco: 

jest: 

„Jako wysokość szkody przyjmuje się kwotę która została ustalona w oparciu o zasady likwidacji szkód w ubezpieczeniu 
Autocasco.” 

wnioskowana zmiana: 

„W przypadku szkody w pojazdach nie objętych ochroną ubezpieczeniową autocasco ubezpieczyciel będzie odpowiadał 
do wartości rynkowej pojazdu, jednak nie więcej niż zadeklarowana przez Zamawiającego suma ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 100 

Prosimy o zmianę zapisów pkt 11.8 ustalenie wysokości odszkodowania w odniesieniu do mienia pracowniczego 

jest: 

„W przypadku wystąpienia szkody dla mienia zakupionego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed szkodą pod warunkiem 
udokumentowania zakupu, przyjmuje się że Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do 100% jej wysokości jednak nie więcej 
niż wynosi przyjęty limit na jednego pracownika w odniesieniu do rocznego okresu ubezpieczenia. W pozostałych 
przypadkach Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do 70% wartości nowego przedmiotu, jednak nie więcej niż wynosi 
przyjęty limit na mienie należące do jednego pracownika.” 

wnioskowana zmiana: 

„mienie pracownicze ubezpieczone jest wg wartości rzeczywistej” 

W Umowie Generalnej w  Sekcji IIA prosimy o: 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.  
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Pytanie nr 101 

dopisanie w pkt. 5.4.2 zastrzeżenia, że ochroną ubezpieczeniową są objęte części maszyn nie starszych niż 10 lat na dzień 
powstania szkody.  

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 102 

Pkt 5.4.5. - zmniejszenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do szkód spowodowanych brakiem lub przerwą w dostawie 
elektryczności do 100 000,00 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 103 

Pkt 5.4.7. – udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w pojeździe o nr rej. EP 74290 zamontowany jest na stałe następujący sprzęt 
elektroniczny: 

1. Zestaw akumulatorów żelowych 48V/275Ah, 
2. Urządzenie przetwarzająco ładujące – Inwerter/Charger Xtender XTM 4000-48 
3. Prostownik  FRONIUS ACCTIVA 12-20, 
4. Zabudowany panel sterujący ECO STAR 400, 
5. Kamera podglądu tylnego stanowiska roboczego - WAECO 
6. Komputer przemysłowy w obudowie RACK 19” klasy Intel Core i7, 16GB DDR, 
7. Monitor inspekcyjny LCD 19”, 
8. Monitor komputerowy LCD 22”, 
9. Urządzenie wielofunkcyjne A4 do drukowania i skanowania, 
10. Bęben główny z przewodem zasilająco-wizyjnym do kamery w pełni automatyczny zintegrowany z windą o szerokości 

szpuli ponad 25 cm – ELKA 600 
W Umowie Generalnej  w Sekcji III: 

Pytanie nr 104 

Pkt 2.9 – Prosimy o dopisanie w pkt. 2.9.1 wyłączenia: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody związane z uszkodzeniem 
sprzętu elektronicznego, w tym komputerowego” 

W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu dla tego rodzaju szkód w wysokości  100tyś zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. Limity odpowiedzialności zostały wprowadzone w pkt 
6 Sekcji III Załącznika nr 4 do SIWZ. 

Pytanie nr 105 

Pkt. 2.13 - Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód ekologicznych w środowisku 
dochodzonych na podstawie Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.  

Odpowiedź przy pytaniu nr 61. 

Pytanie nr 106 

Pkt 2.21 (szkody powstałe w związku z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych) – prosimy o wykreślenie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 107 

Pkt. 5.2 – prosimy o dopisanie następujących wyłączeń za szkody: 

- spowodowane przez Produkt lub usługę, 

- wynikające z niewykonania lub nieterminowego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania umownego lub przekroczenia 

kosztorysu, 

- wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, 

- spowodowane powolnym działaniem jakichkolwiek czynników, w szczególności termicznych lub biologicznych (m.in. 

pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, a także wirusów i bakterii), 

- spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, kontroli, 

opiniowania lub kosztorysowania, 
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- powstałe w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych kapitałowo przedsiębiorstw, jak również w 

związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami, 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że w części analogiczne zapisy 
znajdują się w SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że część zapisów nie dotyczy prowadzonej dz iałalności (np. szkody związane z 
wykonywaniem władzy publicznej). 

Pytanie nr 108 

W odniesieniu do Sekcji I wnioskuję o wykreślenie pkt. 5.7 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że zmiana o której mowa w 
przedmiotowym zapisie może zostać dokonana za zgodą Ubezpieczyciela.  

Pytanie nr 109 

1. W odniesieniu do Sekcji II i IIA wnioskuję o: 

1.1. przedstawienie szczegółowego wykazu mienia podlegającego ubezpieczeniu, ze wskazaniem jego lokalizacji. 
Zamawiający w arkuszu „Zestawienie majątku” wskazuje podsumowanie wartości mienia z zastosowaniem 
odnośników, które nie są jednoznaczne. Wykonawca chce mieć pewność przy zawarciu umowy ubezpieczenia, czy 
dane mienie jest objęte ochroną, czy zostało z niej wyłączone. 

Odpowiedź przy pytaniu nr 70. 

1.2. korektę zapisu pkt. 2.3 (Sekcja II) na: Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w rocznym okresie ubezpieczenia w 
odniesieniu do mienia objętego automatyczną ochroną ograniczona jest do wartości 2.000.000 zł, łącznie dla 
poszczególnych kategoriach mienia. 

Odpowiedź przy pytaniu nr 77. 

1.3. uzupełnienie zapisów pkt 5.7 (Sekcja II) (Postanowienia dotyczące katastrofy budowlanej), że nie jest katastrofą 
budowlaną: 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany; 
2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; 3) awaria instalacji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że definicja katastrofy budowlanej została podana w pkt 4.7.11. Sekcji II Załącznika nr 4 
do SIWZ. Zgodnie z tą definicją podane w pytaniu przyczyny nie mieszczą się w definicji mającej zastosowanie w SIWZ.  

1.4. podanie wykazu pojazdów z pkt 5.10 (Sekcja II) 

Odpowiedź przy pytaniu nr 45 

1.5. wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych powodzią w wysokości 1.000.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że w miejscach ubezpieczenia 
od 1997 nie wystąpiły powodzie/ zalania/ podtopienia. 

1.6. wprowadzenie do pkt. 7 (Sekcja II) wyłączenia za: 

1) jakiekolwiek szkody lub zobowiązania następcze polegające na utracie zysku oraz innych stratach finansowych lub 
płatnościach ponad odszkodowania za szkody rzeczowe przewidziane umową; 

2) koszty powstałe wskutek wprowadzenia lub konieczności spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa w 
odniesieniu do konstrukcji budowli i budynków, prac remontowych, demontażu lub rozbiórki jakichkolwiek obiektów 
będących przedmiotem ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że analogiczne wyłączenie o którym mowa w pkt 1) powyżej znajduje się w treści SIWZ. 
Zamawiający wyjaśnia, że ryzyko wynikające ze zmiany prawa nie jest przedmiotem ubezpieczenia.  

1.7. zastosowanie Klauzuli Cyber (Sekcja II i IIA) 

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje: 
1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, 

program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub 
użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą 
konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych 
wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe, 

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń 
sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć 
intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę 
danych elektronicznych, 
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3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub 
przechowywane w Systemie Komputerowym, 

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje 
programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego 
negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji 
(niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, 
„robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia 
usług”, 

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy 
sprzęt nie działa. 

  
2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar 

oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek: 
1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową, 
2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią 

komputerową lub danymi elektronicznymi, 
3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania, 
4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych 

elektronicznych, 
 
o ile jest to rezultat: 

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia 
wystąpienia oszustwa w związku z powyższym, 

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji, 
(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego, 
(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci 

komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez 
fizyczną stratę lub szkodę. 

 
3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w 

OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu 
działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów 
ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż 
przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej 
jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania 
wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w 
sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.  

4. Niezależnie od powyższego -  o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniowa zgodnie z  OWU i pozostałymi klauzulami – to 
w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych 
elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych 
przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas 
podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z 
niniejszą Umową stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają 
wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania 
takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla 
ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, 
pozyskane ani skompilowane. 

 
Odpowiedź przy pytaniu nr 34. 
 
Pytanie nr 110 

2. W odniesieniu do Sekcji III: 

2.1. wnioskuję podanie informacji, jakie działania podejmuje Ubezpieczony w zakresie działalności PKD grupa 38 i 39 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie posiadanych pozwoleń i zezwoleń Spółka dokonuje transportu 
odpadów i przetwarzania odpadów w Oczyszczalni Ścieków.  

Powstałe w procesie oczyszczania ścieków osady (osad surowy oraz osad nadmierny) poddawane są  procesowi 
unieszkodliwiania metodą D8 - obróbka biologiczna (proces fermentacji).  

Do Zakładu Oczyszczalni Ścieków przyjmowane są również dowożone odpady przemysłowe. Odpady przeznaczone do 
przetwarzania, zaraz po dostarczeniu poddawane są procesowi unieszkodliwiania tj. kierowane są do ob. 19 - Zbiornik osadów 
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zmieszanych powstałych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych i razem z nimi poddawane są procesowi 
unieszkodliwiania metodą D8 w komorach fermentacyjnych (WKFz).  

Wykaz rodzajów i masy odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania metodą D8 zgodnie z obowiązująca decyzją w sprawie 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 

2.2. w odniesieniu do pk. 2.16 wnioskuję o wprowadzenie zapisu dodatkowego: 

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z 
przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Compensa nie odpowiada za szkody 
spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku 
lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego” 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że analogiczne zapisy znajdują się w pkt 5.1. Sekcji III Załącznika nr 4 do SIWZ.  

2.3. wnioskuję o rozszerzenie listy wyłączeń o szkody: 

• w produkcie wprowadzonym do obrotu lub pracy, dziele lub usłudze wykonanej przez Ubezpieczonego (lub też na 
jego zlecenie lub rachunek) 

• w postaci kosztów powstałych w wyniku poszukiwania i usunięcia wad w produktach, dziełach lub usługach 
określonych w w/w ppkt, jak również roszczeń związanych ze spadkiem obrotu i stratami wynikającymi z ww. wad i 
szkód; 

• regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom 
wyrządzonym w środowisku naturalnym; 

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do Sekcji III Załącznika nr 4 do SIWZ pkt 5.1.32., który otrzymuje brzmienie: „w produkcie 
wprowadzonym do obrotu lub pracy, dziele lub usłudze wykonanej przez Ubezpieczonego (lub też na je go zlecenie lub 
rachunek). Wyłączenie nie dotyczy dostarczania wody” . 

Zamawiający dodaje do Sekcji III Załącznika nr 4 do SIWZ pkt 5.2.17., który otrzymuje brzmienie: „w postaci kosztów powstałych 
w wyniku poszukiwania i usunięcia wad w produktach, dziełach lub usługach wprowadzonych do obrotu, jak również 

związanych z tym roszczeń w postaci spadku obrotu i strat. Wyłączenie nie dotyczy dostarczania wody”.  

Zamawiający wyjaśnia, że wyłączenie dotyczące powołanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego znajduje s ię w treści SIWZ 
(w pkt 5.1. Sekcji III Załącznika nr 4). 

2.4. wnioskuję o wprowadzenie limitu odpowiedzialności z tytułu działalności Biogazowni w wysokości 1.000.0000 zł na 
jeden i wszystkie wypadki. 

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do Sekcji III Załącznika nr 4  do SIWZ pkt 6.4.14. w brzmieniu: „Limit za szkody rzeczowe 
powstałe w związku z posiadaną biogazownią wynosi 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia”. 

Pytanie nr 111 

Wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05.06.2020r. 

Odpowiedź przy pytaniu nr 1 

Pytanie nr 112 

1.Proszę o wykreślenie z kręgu współubezpieczonych w ryzyku oc: 

o pracownicy – w zakresie określonym w poszczególnych sekcjach,  

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 113 

2.Proszę o wykreślenie z kręgu współubezpieczonych w ryzyku oc: 

o Osoby trzecie – jeśli w związku z zawartą umową Ubezpieczony jest zobowiązany do ubezpieczenia mienia osób trzecich. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 114 

3.Proszę o wykreślenie z kręgu współubezpieczonych w ryzyku oc: 

o Miasto Piotrków Trybunalski w zakresie mienia dzierżawionego, 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie nr 115 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają postanowienia OWU 
Wykonawcy  dla danego rodzaju ubezpieczenia, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, chyba że 
Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ. 

Odpowiedź przy pytaniu nr 32. 

Pytanie nr 116 

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wskazane przez Zamawiającego w SIWZ obowiązują, choćby w OWU 
ubezpieczyciela dla danego ryzyka nie przewidywały limitu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności wskazane przez Zamawiającego w SIWZ obowiązują, choćby 
w OWU ubezpieczyciela dla danego ryzyka nie przewidywały limitu. 

Pytanie nr 117 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku odnowienia sumy gwarancyjnej lub limitu po wypłacie odszkodowania o których mowa 
w pkt. 5.7 sekcji I, ewentualne doubezpieczenie może nastapić za zgodą obu stron i według ustalonych indywidualnie warunków. 

Odpowiedź przy pytaniu nr 108. 

Pytanie nr 118 

W nawiązaniu do pkt. 10.1 z Sekcji I prosimy o podanie ilu pracowników tymczsowych zatrudnia Zamawiający, jakie funkcje 
pełnią. Kto jest odpowiedzialny za ich przeszkolenie BHP i stanowiskowe. Pod czyim kierownictwem wykonuja pracę 
(Zamawiającego czy osoby delegowanej z agencji pracy). Czy w ostatnich 3 latach zgłaszano roszczenia z tytułu szkód 
wyrządzonych przez osoby dekegowane z agencji pracy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie zatrudnia pracowników tymczasowych. 

Pytanie nr 119 

Prosimy o zmianę pkt. 15.2 Sekcji I poprzez dopisanie, że z tytułu szkód wyrządzonych przez pracowników delegowanych 
Zamawiający dopuszcza regres do agencji pracy tymczasowej, która pracownika delegowała. 

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do Sekcji I Załącznika nr 4 do SIWZ pkt 15.2.5., który otrzymuje brzmienie: „szkód 
wyrządzonych przez pracowników delegowanych regres ma zastosowanie do agencji pracy tymczasowej, która pracownika 
delegowała” 

Pytanie nr 120 

Prosimy o wykreślenie z Sekcji III poniższych zapisów o współubezpieczonych: 

„Poza podmiotami wymienionymi w pkt 2 Sekcji I ubezpieczonym w zakresie Sekcji III są:  

− Miasto Piotrków Trybunalski w odniesieniu do roszczeń które mogą być skierowane w stosunku do Ubezpieczającego lub 
Miasta Piotrków Trybunalski, zarówno z tytułu posiadania przez Ubezpieczającego nieruchomości należących do Miasta Piotrków 
Trybunalski lub zarządzania nimi, jak i z tytułu szkód wyrządzonych z powodu naruszenia obowiązków właściciela nieruchomości 
(zapis związany jest z użytkowaniem nieruchomości dzierżawionych od Miasta Piotrków Trybunalski);  
− pracownicy – w zakresie działania lub zaniechania, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający;  
− inne podmioty i osoby fizyczne, którym Ubezpieczający może powierzyć zadania z zakresu prowadzonej przez siebie 
działalności.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 121 

Z działalności zgłoszonej do ubezpieczenia w ramach oc ogólnej prosimy wykreślić  ppkt 1.2.7. PKD 74.10.Z działalność w zakresie 
specjalistycznego projektowania. Działalność ta podlega ochronie w ramach ubezpieczenia oc z tytułu wykonywania zawodu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 122 

Z pkt. 1.3 Sekcji III Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za powstałe szkody oraz ich  
następstwa prosimy o usunięcie zwrotu „oraz ich następstwa” lub potwierdzenie, że za następstwa uznaje się wyłącznie utracone 
korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie zaistniała szkoda w mieniu lub na osobie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 123 

Wobec niejasnych zapisów w pkt 2 prosimy o potwierdzenie, że ochrona ma być udzielona w oparciu o trigger loss occurance? 
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Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wprowadzenie triggera loss occurance wynika z zapisów pkt 3.2.  Sekcji III Załącznika 
nr 4 do SIWZ. 

Pytanie nr 124 

Prosimy o wykreślenie z pkt. 2.4 odpowiedzialności za na osobie wynikające ze zgodnego z prawem działania, jeżeli przemawiają 
za tym względy słuszności, co zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 125 

Prosimy o wykreślenie z Sekcji III pkt. 2.5. oraz pkt. 4.1 odpowiedzialności za szkody będące przedmiotem postępowania i 
orzeczeń sądów zagranicznych oraz postępowań i orzeczeń w oparciu o zagraniczne prawo, pod warunkiem, że obowiązek 
zastosowania prawa zagranicznego wynika z przepisów prawa polskiego lub prawa międzynarodowego.  

W zamian proponuję wpisać: 

Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo 
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia. 

Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo 
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 126 

Prosimy o wykreślenie z Sekcji III odpowiedzialności za szkody „2.7. powstałe w związku z prowadzeniem procesu inwestycyjnego 
przez Ubezpieczonego jako inwestora i inwestora zastępczego w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa,                    
w tym ustawy prawo budowlane, a także za szkody powstałe w okresie od odstąpienia przez wykonawcę od realizacji do daty 
przekazania placu budowy następnemu wykonawcy.” 

W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający w ramach w/w nie oczekuje udzielenia ochrony w zakresie 
oc z tytułu wykonywania zawodu ani pokrycia dla szkód będących przedmiotem ubezpieczeń budowlano- montażowych                             
i finansowych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej za szkody powstałe                            
w związku z prowadzeniem procesu inwestycyjnego przez Ubezpieczonego jako inwestora i inwestora zastępczego nie oczekuje 
ochrony ubezpieczeniowej za szkody związane z wykonywaniem zawodu, szkody pokrywane w zakresie ubezpieczenia wszystkich 
ryzyk budowy i montażu (w części dotyczącej ubezpieczenia mienia). 

Pytanie nr 127 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach sekcji III 2.8. Poniesione przez pracowników Ubezpieczonego (szkody na osobie i w 
mieniu), także w zakresie zobowiązań przewyższających świadczenia lub nieobjętych kwotami świadczeń wypłacanych na 
podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; Zamawiający nie oczekuje 
udzielenia pokrycia dla chorób zawodowych. 

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do Sekcji III Załącznika nr 4 do SIWZ pkt  2.8.3., który uzyskuje brzmienie: „ochroną 
ubezpieczeniową nie są objęte szkody zawodowe” 

Pytanie nr 128 

W związku z zapisem Sekcji III 2.8.1. ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna pracodawcy wobec 
pracowników na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami; prosimy  o informacje jaki jest oczekiwany zakres 
terytorialny ubezpieczenia i jakie prace pracownicy Zamawiającego wykonują poza granicami RP. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że oczekiwanym zakresem terytorialnym jest zakres Europy. Na dzień dzisiejszy 
pracownicy nie wykonują prac poza granicami RP. 

Pytanie nr 129 

Prosimy o wykreślenie z Sekcji III pkt. 2.10. powstałe na skutek utraty rzeczy, w tym pozbawienia możliwości korzystania z rzeczy. 
Ubezpieczenie nie obejmuje utraty gotówki i innych wartości pieniężnych. W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, 
że  zakresem ochrony  nie będą objęte szkody wynikające z utraty rzeczy z przyczyn innych niż uszkodzenie lub zniszczenie. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 2.10 Sekcji III Załącznika nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „powstałe na 
skutek utraty rzeczy, w tym pozbawienia możliwości korzystania z rzeczy. Ubezpieczenie  nie obejmuje utraty gotówki i 
innych wartości pieniężnych. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wynikające z utraty rzeczy z przyczyn innych niż 
uszkodzenie lub zniszczenie;” 
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Pytanie nr 130 

Dodatkowe informacje  do oceny ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych:  

1) Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek podległych na szpital 
zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych  o  możliwości 
zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie? 

2) Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego: 

-został zakażony SARS-CoV -2? 

-zachorował na Covid-19? 

-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19? 

3)Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2Covid-19?  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie wystąpiły żadne z powyższych okoliczności.  

Pytanie nr 131 

Prosimy o obniżenie limitu dla szkód odpowiedzialności cywilnej jednostki certyfikującej do 200.000 PLN  

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 132 

Prosimy o obniżenie limitu dla szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem czynności związanych z kierowaniem ruchem 
drogowym (pkt 2.20.) do 200.000 PLN . 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 133 

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody określone w Sekcji III w pkt. 2.23. powstałe w związku z roszczeniami 
regresowymi zgłoszonymi do Ubezpieczonego z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie 
Wykonawca ponosi w granicach limitu ustalonego dla czystych strat finansowych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność za szkody określone w Sekcji III Załącznika nr 4 w pkt. 2.23. 
powstałe w związku z roszczeniami regresowymi zgłoszonymi do Ubezpieczonego z tytułu kar umownych, do zapłacenia których 
zobowiązane były osoby trzecie Wykonawca ponosi w granicach limitu ustalonego dla czystych strat finansowych. 

Pytanie nr 134 

Prosimy o wykreślenie z katalogu produktów obejmowanych ochroną (informacje do oceny ryzyka) w ramach oc za produkt 
następujacych produktów osady ściekowe, ścieki oczyszczone. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 135 

Proszę o ustalenie do jakich celów wykorzystywane są produkty wprowadzane do obrotu przez Ubezpieczonego: osady ściekowe, 
ścieki oczyszczone? 

Komu (jakim podmiotom) przekazuje je do dalszego przetworzenia? 

Jakie przychody osiąga za sprzedaży wszystkich produktów łącznie i w szczególności w/w? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że osady przekazywane są bezpośrednio władającym gruntem. Osady ściekowe 
stosowane są na gruntach przy uprawie roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz. Ubezpieczony ponosi 
koszty transportu i wprowadzenia osadu do gruntu. Zamawiający nie osiąga przychodu z przekazania osadów ściekowych 
jak i wprowadzania ścieków do środowiska.  

Łączne przychody za usługi dostarczania wody i odprowadzanie ścieków  oraz inne świadczone usługi za 2019 r. wynoszą 32 
169 tys.zł. 

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki. Ubezpieczony ponosi opłaty z tytułu wprowadzania ścieków do środowiska.  

Pytanie nr 136 

W nawiązaniu do postanowień Sekcji III pkt. 5. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z zastrzeżeniem zapisów wyłączeń                              
w poszczególnych postanowieniach Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał jedynie za szkody” prosimy o wykreślenie zwrotu 
„jedynie za szkody” oraz potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają postanowienia owu 
Ubezpieczyciela, w tym wyłączenia w nich zawarte, za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost włączył do zakresu 
ubezpieczenia opisanego w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie nr 137 

Proszę o informację z jakiej przyczyny (jak podano w informacjach do oceny ryzyka) „Zakład nie spełnia wymogów 
przewidzianych w Dyrektywie Rady UE 96/82/WE (SEVESO II) w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami niebezpiecznymi.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie spełnia kryteriów do zaklasyfikowania go do zakładu ZDR lub ZZR a w związku z 
tym nie zachodzi konieczność kontroli zgodnie z Dyrektywą  Rady UE 96/82/WE (SEVESO II) 

Pytanie nr 138 

Proszę o informację z jakiego powodu (jak podano w informacjach do oceny ryzyka) Zakład nie posiada planu szybkiego 
reagowania na wypadek zanieczyszczenia środowiska. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że posiada opracowaną „Procedurę zapewniająca funkcjonowanie publicznych 
urządzeń oczyszczania ścieków w warunkach specjalnych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego”.  

Pytanie nr 139 

Proszę o ustalenie czy wszystkie  zbiorniki  wykazane w informacjach do oceny ryzyka posiadają wymagane przepisami prawa 
odbiory i pozwolenia na użytkowanie, czy podlegają systematycznej konserwacji i przeglądom p. pożarowym i UDT? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie  zbiorniki  wykazane w informacjach do oceny ryzyka posiadają wymagane 
przepisami prawa odbiory i pozwolenia na użytkowanie oraz podlegają systematycznej konserwacji i przeglądom p. pożarowym i 
Urzędu Dozoru Technicznego. 

Pytanie nr 140 

Proszę o potwierdzenie, że wskazane w projekcie umowy: 

1.4. składki za doubezpieczenia i ubezpieczenia krótkoterminowe;  

1.5. składki za udzielenie automatycznej ochrony ubezpieczeniowej  

nie odnoszą się do ryzyka OC. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przewiduje możliwość doubezpieczeń w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
(zgodnie z zapisami pkt 5.7. Sekcji I Załącznika nr 4 do SIWZ może to nastąpić za zgodą Ubezpieczyciela). Zamawiający 
wyjaśnia, że składka za udzielenie automatycznej ochrony ubezpieczeniowej odnosi się do ubezpieczeń mienia. 

 

 


