
 

 

 

Toruń, dn. 28.01.2021 r. 

 

 RZ/..................  /2021 

 

 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu na kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu (KU/ZP-37/2020) 

 

 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843, dalej „Pzp”) udziela wyjaśnień dotyczących SIWZ 

oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ w części Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pyt. 1. 

Prosimy o potwierdzenie, że składka ubezpieczeniowa za pełen roczny okres ubezpieczenia z tytułu części IV 

(komunikacja) zamówienia będzie płatna jednorazowo.  

Odp. 1. 

Zamawiający wyjaśnia, iż składki ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych będą płatne jednorazowo w 

terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia danego pojazdu. 

 

Pyt. 2. 

Prosimy o usuniecie zapisu „Ubezpieczyciel odpowiada także za szkody między pojazdami floty należącej do 

Ubezpieczającego” 

Odp. 2. 

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis, o który zapytuje Wykonawca odnosi się do zakresu ubezpieczenia Autocasco. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 3. 

Prosimy o wprowadzenie zapisu: ”Ubezpieczeniu AC nie podlegają pojazdy starsze niż 15 lat” 

Odp. 3. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. Zgodnie z postanowieniami SIWZ ubezpieczyciel obejmie 

ochroną ubezpieczeniową pojazdy starsze niż 10 lat, jeżeli dotychczas były objęte ochroną ubezpieczeniową w 

zakresie Autocasco. Aktualnie pojazdy starsze niż 10 lat nie są objęte ubezpieczeniem AC. 

 

Pyt. 4. 
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Ubezpieczyciel ponosi koszty jednorazowego transportu lub holowania pojazdu po zdarzeniu szkodowym, do miejsca 

wskazanego przez Ubezpieczającego lub zakładu naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, 

Odp. 4. 

Wskazany zapis odnosi się do ubezpieczenia Autocasco. Zamawiający nie wyraża zgody na jego zmianę. 

Odpowiedzialność z tytułu tego typu zdarzeń jest już ograniczona. Zgodnie z postanowieniami SIWZ został 

wprowadzony limit wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 8 000 zł (w ramach sumy ubezpieczenia). 

 

Pyt. 5. 

Ubezpieczyciel do limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 5 000 zł (w ramach sumy ubezpieczenia) 

ponosi również odpowiedzialność w zakresie poniesionych i udokumentowanych kosztów 

a) wynikłych z zastosowania środków mających na celu ratowanie pojazdu, zapobieżenie szkodzie, zwiększenia się 

rozmiaru szkody, 

b) przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

o ruchu drogowym, 

c) wynikłych z utraty kluczy lub innych fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, w tym kosztów wymiany 

wkładek zamków, przekodowanie modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku, gdy koszty te zostały 

poniesione w związku z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży. 

Odp. 5. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 6. 

Prosimy o wprowadzenie zmian „Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek: 

 przewrócenia pojazdu, stoczenia pojazdu na terenie pochyłym, także w przypadku nienależytego zabezpieczenia pojazdu 

(w szczególności niezaciągnięcie hamulca ręcznego) limit 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia) 

Odp. 6. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 7. 

Prosimy o wprowadzenie zmian „Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek: wjechania zbyt wysokim 

pojazdem pod wiadukt, most lub do parkingu podziemnego (limit 3 zdarzenia w okresie ubezpieczenia) 

Odp. 7. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 8. 

Prosimy o wykreślenie „uszkodzenia silnika w wyniku zassania do niego wody (limit 3 zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia). 

Odp. 8. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 9. 
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Prosimy o wprowadzenie zmian „Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas gdy pojazd znajduje się w 

myjni, zakładzie naprawczym, serwisie, a także podczas prób technicznych i jazd dokonywanych przez pracowników 

ww. usługodawców - limit 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Odp. 9. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 10. 

Prosimy o zmianę uproszczonej likwidacji szkód do 5.000 zł - dla szkód komunikacyjnych z AC do 5.000 zł brutto, 

dotyczących tylko szyb, zamków, elementów oświetlenia pojazdu i lusterek zewnętrznych pod warunkiem 

udokumentowania szkody w sposób umożliwiający określenie jej przyczyny oraz wysokości. Ubezpieczający może 

dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy) bez konieczności 

oczekiwania na oględziny zakładu ubezpieczeń. 

Odp. 10. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 11. 

Prosimy o zmianę zapisów Przedmiotem ubezpieczenia tzw. assistance rozszerzonego jest organizacja i pokrycie kosztów 

pomocy powstałych na skutek co najmniej: uszkodzenia pojazdu’ kolizji drogowej/wypadku; kradzieży - zabór pojazdu, 

jego części lub wyposażenia, rozumiany jako działania sprawcy wyczerpujące znamiona czynów karalnych z 

wyłączeniem przywłaszczenia pojazdu lub zaboru po uprzednim wejściu przez sprawcę w posiadanie kluczyków lub 

innych urządzeń służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu za zgodą lub wskutek rażącego niedbalstwa 

Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem; zgubienie, kradzież lub zatrzaśniecie 

kluczy/sterowników; dewastacji; awarii technicznej/unieruchomienia pojazdu; rozładowania akumulatora; przebicia 

opon; braku paliwa; niewłaściwego paliwa w zbiorniku. Brak wprowadzenia zmiany spowoduje niemożność złożenia 

oferty.   

Odp. 11. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ i jednocześnie wyjaśnia, iż pojęcie kradzieży 

pojazdu w kontekście ubezpieczenia assistance nie zostału szczegółowo uregulowane SIWZ, zatem w tym zakresie 

znajdują zastoswanie OWU wybranego wykonawcy. 

 

Pyt. 12. 

Prosimy o zmianę sumy ubezpieczenia dla assistance rozszerzonego: na 3 000 euro na pojazd. 

Odp. 12. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 13. 

Prosimy o zmianę wynajęcia pojazdu zastępczego na: do 3 dni roboczych dla awarii, do 7 dni roboczych dla wypadku i 

kradzieży oraz koszty podstawienia lub odbioru pojazdu 

Odp. 13. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
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Część I  

 

Pyt. 14. 

Proszę o wprowadzenie poniższego zapisu z uwagi na zapisy umów reasekuracyjnych: 

Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia 

na podstawie których została ona zawarta, odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje: wszelkich szkód, strat, 

zniszczenia, uszkodzenia, zobowiązań, roszczeń, kosztów lub wydatków jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednio lub 

pośrednio spowodowanych przez, lub wynikających z, lub powstałych w związku z Chorobą zakaźną, lękiem przed 

Chorobą zakaźną lub zagrożeniem (faktycznym lub domniemanym) Chorobą zakaźną (dalej łącznie „Szkoda”) - bez 

względu na jakąkolwiek inną przyczynę Szkody lub zdarzenie przyczyniające się do powstania Szkody jednocześnie lub 

w jakiejkolwiek innej kolejności. 

Definicje: 

Choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pośrednictwem dowolnej substancji lub 

czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, jeżeli: 

- substancja lub środek obejmuje, ale nie ogranicza się do: wirusa, bakterii, pasożyta lub innego organizmu lub 

jakiejkolwiek ich odmiany, uważanej za żyjącą lub nie, oraz 

- metoda transmisji, bezpośrednia lub pośrednia, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie 

płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na jakąkolwiek powierzchnię lub obiekt, ciało stałe, ciecz lub gaz lub między 

organizmami, oraz 

- choroba, substancja lub czynnik mogą powodować lub zagrażać zdrowiu ludzkiemu lub dobru człowieka lub mogą 

powodować lub grozić utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, pogorszeniem, utratą wartości, zbywalności lub utratą 

użytkowania mienia. 

Odp. 14. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 124 i 163. 

 

Ubezpieczenie OC Część III 

 

Pyt. 15. 

Proszę o dodanie poniższych wyłączeń w zakresie czystych strat finansowych (§2 ust 3): 

- związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów ubezpieczenia i 

pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także z działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i 

administracją gruntami, wszelką działalnością związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo 

prowadzeniem kasy, 

- związanych z przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,  

- związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją, udzielaniem informacji, 

emisją reklam, tłumaczeniem, pośrednictwem lub organizacją podróży, 

- związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju, 

- związanych z niedostarczeniem energii, 

- związanych z koniecznością zapłaty kar umownych, 

- za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu 

umowy, 

- poniesionych przez producentów finalnych,  

- poniesionych na przebudowę i naprawę produktu,  
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- pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady,  

- związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 

2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (…..), 

 

Odp. 15. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DZIAŁ IVA, 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ §2 Zakres ubezpieczenia, ust. 

3: 

Było: 

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe, osobowe i czyste straty finansowe. W zakresie czystych strat 

finansowych ochrona nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:  

− wyrządzone z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub 

przepisów prawa antymonopolowego;  

− wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli postały w wyniku udzielonych porad, 

zleceń lub instrukcji;  

− związane ze stosunkiem pracy; 

− wynikające z niedotrzymania terminów;  

− wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;  

− wynikające z działalności reklamowej;  

− wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego 

komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;  

− związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie; − spowodowane 

przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); − powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz 

spółki kapitałowej. 

 

Jest: 

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe, osobowe i czyste straty finansowe. W zakresie czystych strat 

finansowych ochrona nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:  

− wyrządzone z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub 

przepisów prawa antymonopolowego;  

− wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli postały w wyniku udzielonych porad, 

zleceń lub instrukcji;  

− związane ze stosunkiem pracy; 

− wynikające z niedotrzymania terminów;  

− wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;  

− wynikające z działalności reklamowej;  

− wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego 

komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;  
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− związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie; − spowodowane 

przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); − powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz 

spółki kapitałowej; 

− związane z koniecznością zapłaty kar umownych, 

− polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy, 

− związane z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 

2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (…..), 

 

Pyt. 16. 

Proszę o poniższej treści klauzuli pomieszania – połączenia 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 

wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres 

ubezpieczenia o nakłady osób trzecich poniesione na usunięcie, demontaż, odsłonięcie lub uprzątnięcie wadliwych 

produktów stanowiących rzeczy ruchome, zastosowane przy wytworzeniu produktu przez osobę trzecią lub połączone z 

nieruchomością przez osobę trzecią oraz na zainstalowanie, położenie, zamocowanie lub wstawienie produktów wolnych 

od wad.  

2. Wypadkiem ubezpieczeniowym w rozumieniu klauzuli jest ujawnienie się konieczności poniesienia nakładów w 

okresie ubezpieczenia. 

3. Pojęcie nakładów użyte w treści niniejszej klauzuli obejmuje: 

1) koszty usunięcia, demontażu, odsłonięcia lub uprzątnięcia produktów wadliwych 

2) koszty zainstalowania, położenia, zamocowania lub wstawienia produktów wolnych od wad 

3) koszty zlokalizowania produktu po stwierdzeniu jego wadliwości 

4) koszty podróży, diety, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych płatne z tytułu wymienionych wyżej 

czynności,  

5) koszty rusztowań, dźwigów lub innego sprzętu pomocniczego 

6) koszty wyszukania wadliwych produktów lub sortowania wyrobów wadliwych od wolnych od wad, jeszcze przed 

połączeniem, zainstalowaniem lub innym trwałym złączeniem produktów 

4. Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również nakłady poniesione przez poszkodowanego w 

wyniku zlecenia realizacji wymienionych w klauzuli czynności Ubezpieczonemu, o ile takie rozwiązanie jest 

najkorzystniejsze z ekonomicznego punktu widzenia, przy czym udziały Ubezpieczonego w zysku nie są objęte 

ubezpieczeniem. 

5. Jeżeli może zostać podjęty ekonomicznie uzasadniony proces w zamian za likwidację, usunięcie, rozłożenie na części 

lub uprzątnięcie wadliwych produktów, Ubezpieczyciel oceni i pokryje koszty takiego procesu do wysokości 

kosztów, które byłyby poniesione w celu usunięcia wadliwego produktu i zainstalowania produktu wolnego od wad 

6. Ochrona ubezpieczeniowa jest wyłączona: 

1) jeżeli Ubezpieczony sam zainstalował lub wstawił uszkodzone, zniszczone, wadliwe produkty lub zlecił ich 

zainstalowanie lub wstawienie na swój rachunek, z własnymi instrukcjami; przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy 

uszkodzenie, zniszczenie lub  wadliwość nie jest wynikiem nieprawidłowej instalacji, lecz powstały one podczas 

procesu produkcyjnego lub w trakcie dostawy, przy czym ciężar dowodu tej okoliczności obciąża Ubezpieczonego 

2) w odniesieniu do części, akcesoriów i wyposażenia statków powietrznych, pojazdów mechanicznych lub wodnych, 

przy założeniu, że Ubezpieczający wiedział o takim zastosowaniu produktów. 
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7. Ponadto ochrona nie obejmuje: 

1) dostarczenia produktów wolnych od wad, w szczególności kosztów transportu 

2) szkód wynikłych z opóźnień jakiegokolwiek rodzaju, 

3) kosztów poniesionych w związku ze spodziewanym zyskiem, który nie został uzyskany, 

4) jakichkolwiek innych strat pośrednich niż objęte  wyraźnie ubezpieczeniem, 

5) marży Ubezpieczającego 

8. Dla szkód określonych w ust. 1 ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. 

Odp. 16. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami 

SIWZ znajdą zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia/szczególne warunki ubezpieczenia w treści zaproponowanej 

przez Wykonawcę. 

 

Pyt. 17. 

Proszę o poniższej treści klauzuli dalszej obróbki 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 

wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, strony postanowiły rozszerzyć 

zakres ubezpieczenia o szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów 

dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem polegające na:  

1) zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy producenta produktu finalnego zmieszanych lub połączonych z wadliwymi 

produktami dostarczonymi przez osoby objęte ubezpieczeniem, z wyłączeniem kwoty odpowiadającej cenie 

produktów dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem,  

2) poniesieniu kosztów produkcji produktu finalnego, z wyłączeniem kwoty odpowiadającej cenie dostarczonych 

przez osoby objęte ubezpieczeniem produktów,3) poniesieniu dodatkowych kosztów na usunięcie szkód w 

produkcie finalnym lub doprowadzenie go do stanu odpowiadającego wymogom prawnym lub rynkowym; przy 

czym Ubezpieczyciel nie pokrywa kwoty wynikającej ze stosunku, ceny dostarczonych przez osoby objęte 

ubezpieczeniem, produktów do ceny sprzedaży produktu finalnego,  

4) zmniejszeniu przychodów wskutek konieczności obniżenia ceny przerobionego produktu finalnego, z 

zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie pokrywa kwoty odpowiadającej stosunkowi ceny zapłaconej za dostarczony 

przez osoby objęte ubezpieczeniem produkt do ceny, za którą przerobiony produkt mógłby być sprzedany, gdyby 

produkt dostarczony przez osoby objęte ubezpieczeniem nie był wadliwy; odszkodowanie jest przyznawane 

zamiast kosztów, o których mowa w pkt 2) powyżej.  

2. Za poszkodowanego w rozumieniu niniejszej klauzuli uważa się osobę, która poniosła szkody wskazane w ust. 1 pkt 1–

4 powyżej.  

3. Jeżeli okaże się, że możliwe jest doprowadzenie przerobionego produktu do stanu umożliwiającego jego sprzedaż, w 

drodze ekonomicznie uzasadnionego procesu naprawczego, Ubezpieczyciel oceni koszty takiego procesu; przy czym 

z kwoty odszkodowania Ubezpieczyciel potrąca kwotę odpowiadającą stosunkowi ceny zapłaconej za dostarczony 

przez Ubezpieczającego produkt do ceny, za którą przerobiony produkt może być sprzedany.  

4. Ochrona nie obejmuje:  

1) szkód wynikłych z opóźnień jakiegokolwiek rodzaju,  

2) spodziewanego zysku, który nie został uzyskany,  

3) kosztów poniesionych na usunięcie i zastąpienie wadliwej rzeczy przez rzecz wolną od wad,  

4) jakichkolwiek strat pośrednich innych od jednoznacznie objętych ubezpieczeniem,  
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Odp. 17. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami 

SIWZ znajdą zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia/szczególne warunki ubezpieczenia w treści zaproponowanej 

przez Wykonawcę. 

 

Pyt. 18. 

Proszę o wykreślenie poniższych klauzul: 

Klauzula specyfiki działalności 

Klauzula zmiany ryzyka (dot. art. 816 k.c.) 

Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty (dot. art. 814 § 2 k.c.) 

Odp. 18. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli specyfiki działalności. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Klauzuli opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty 

Było: 

Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty (dot. art. 814 § 2 k.c.) 

Strony uzgodniły, że w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie składki lub jej pierwszej raty, 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także 

zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki 

lub jej pierwszej raty wyznaczając co najmniej 14-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku gdy 

Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć na piśmie umowę 

ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres, 

przez który udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Jest: 

Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty (dot. art. 814 § 2 k.c.) 

Strony uzgodniły, że w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie składki lub jej pierwszej raty, 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także 

zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki 

lub jej pierwszej raty wyznaczając co najmniej 7-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku gdy 

Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć na piśmie umowę 

ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres, 

przez który udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Zamawiający mając na uwadze pytanie 18 oraz pytania 65 i 101 wykreśla Klauzulę zmiany ryzyka w części I, II i III 

zamówienia. 

 

 

Ubezpieczenie komunikacyjne Część IV 

 

Pyt. 19. 

Proszę o zmianę zapisu §3 (DZIAŁ V)  

 

Jest: 
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2) Ochrona ubezpieczeniowa istnieje od dnia wnioskowanego jako dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej pod 

warunkiem dokonania zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia najpóźniej w ciągu 1 dnia od daty rejestracji. 

 

Proponowana zmiana: 

2) Ochrona ubezpieczeniowa istnieje od dnia wnioskowanego jako dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, nie 

wcześniej niż od dnia zgłoszenia. 

Odp. 19. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 20. 

Proszę o zmianę zapisu w §2 Zakres ubezpieczenia (DZIAŁ V B) 

Jest: 

b) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu od dnia zdarzenia do dnia dokonania oględzin przez Ubezpieczyciela, 

Proponowana zmiana: 

b) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu od dnia zdarzenia do dnia dokonania oględzin przez Ubezpieczyciela, nie 

więcej niż do kwoty 500 zł netto 

Odp. 20. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ i jednocześnie wskazuje, iż dla zdarzenia, o 

które zapytuje Wykonawca został już wprowadzony limit w wysokości 5 000 zł (w ramach sumy ubezpieczenia). 

 

Pyt. 21. 

Proszę o potwierdzenie, że limit na holowanie wskazany w Dziale VB dotyczy pojazdów innych niż osobowe i dostawcze 

do 2,5 t. 

Odp. 21. 

Limit, o który pyta Wykonawca (Dział VB §2 – Zakres ubezpieczenia pkt 2 lit a) dotyczy pojazdów z zawartym 

ubezpieczenia autocasco. 

 

Pyt. 22. 

Proszę o wprowadzenie limitu 3 zdarzeń ciągu roku na każde z poniższych zdarzeń (DZIAŁ V B): 

- wjechania zbyt wysokim pojazdem pod wiadukt, most lub do parkingu podziemnego, 

- samoistnego otwarcia się pokrywy silnika lub bagażnika, a także następstwa jazdy z otwartymi drzwiami lub pokrywą 

bagażnika, 

- na skutek wjazdu na podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe 

- na skutek zwarcia instalacji elektrycznej 

Odp. 22. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ i odsyła do pytań poprzedzających.  

 

Pyt. 23. 

Proszę o wykreślenie zapisu w §3 (DZIAŁ V B): 

 

W przypadku, gdy kierujący pojazdem nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem, szkoda ubezpieczeniowa istnieje, 

jeśli brak uprawnień nie miał wpływu na powstanie szkody. 

Odp. 23. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 
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Pyt. 24. 

Proszę o poniższą zmianę: 

Ochrona ubezpieczeniowa trwa w sytuacji nieodpłatnego lub odpłatnego przekazania pojazdu osobie trzeciej w 

użytkowanie, w tym na podstawie umowy użyczenia, wynajmu, leasingu, dzierżawy i innej podobnej formy użytkowania, 

z wyłączeniem użytkowania przez osoby trzecie pojazdu do jazd wyścigowych, nauki jazdy i świadczenia usługi 

kurierskich, z zastrzeżeniem możliwości rekalkulacji składki.  

Odp. 24. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 25. 

Proszę o poniższą zmianę: 

Na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w zbyciu pozostałości pojazdu w maksymalnie 7 roku 

eksploatacji.  

Odp. 25. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ i jednocześnie wyjaśnia, iż do ubezpieczenia 

zgłasza 3 pojazdy wyprodukowane w 2013 roku, pozostałe pojazdy są nowsze.  

 

Pyt. 26. 

Proszę o wykreślenie: 

- klauzuli opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty (dot. art. 814 § 2 k.c.)  

Odp. 26. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ i jednocześnie wyjaśnia, iż w przypadku 

ubezpieczenia floty Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej 

raty wyznaczając co najmniej 7-dniowy termin zapłaty. Dopiero po upływie tego okresu, w przypadku gdy 

Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć na piśmie umowę 

ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 

 

Ubezpieczenie Środowiskowe Część V 

 

Pyt. 27. 

Proszę o wykreślenie poniższego: 

-koszty związane z uszkodzeniami ciała, szkodami materialnymi i niematerialnymi, w tym szkody wynikłe z braku 

możliwości korzystania z rzeczy (ruchomości, nieruchomości), a także koszty odbudowy mienia zniszczonego w związku 

z oczyszczaniem miejsca wystąpienia szkody, jeśli działania takie zostały poprzedzone zgodą ubezpieczyciela (par 1) 

Odp. 27. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DZIAŁ VI, 

CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ŚRODOWISKOWE §1 „Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia” 

ust. 5 lit. d 

Było: 
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koszty związane z uszkodzeniami ciała, szkodami materialnymi i niematerialnymi, w tym szkody wynikłe z braku 

możliwości korzystania z rzeczy (ruchomości, nieruchomości), a także koszty odbudowy mienia zniszczonego w 

związku z oczyszczaniem miejsca wystąpienia szkody, jeśli działania takie zostały poprzedzone zgodą 

ubezpieczyciela, 

Jest: 

koszty związane z uszkodzeniami ciała, szkodami materialnymi i niematerialnymi, w tym szkody wynikłe z braku 

możliwości korzystania z rzeczy (ruchomości, nieruchomości), 

 

Pyt. 28. 

Proszę o poniższą modyfikację: 

- powstałe w związku z substancjami niebezpiecznymi, w tym azbestu, formaldehydu, produkty zawierające azbest, 

produkty zawierające formaldehyd, odpady o właściwościach niebezpiecznych, 

Odp. 28. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ, jednak dla szkód spowodowanych przez azbest i produkty 

zawierające azbest wprowadza limit odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia. 

 

Pyt. 29. 

Proszę o poniższą zmianę: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody zgłoszone Ubezpieczycielowi/Wykonawcy na piśmie w okresie 12 

miesięcy bezpośrednio następujących po zakończeniu okresu ubezpieczenia, pod warunkiem że roszczenie wynika z 

wypadków ujawnionych w okresie ubezpieczenia.  

Odp. 29. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DZIAŁ VI, 

CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ŚRODOWISKOWE §3 „Postanowienia szczególne/modyfikacje 

OWU” ust. 5 

Było: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody zgłoszone Ubezpieczycielowi/Wykonawcy na piśmie w okresie 36 

miesięcy bezpośrednio następujących po zakończeniu okresu ubezpieczenia, pod warunkiem że roszczenie wynika z 

wypadków ujawnionych w okresie ubezpieczenia. 

Jest: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody zgłoszone Ubezpieczycielowi/Wykonawcy na piśmie w okresie 24 

miesięcy bezpośrednio następujących po zakończeniu okresu ubezpieczenia, pod warunkiem że roszczenie wynika z 

wypadków ujawnionych w okresie ubezpieczenia. 

 

Pyt. 30. 

Zwracamy się z prośbą o podanie PML dla Części I  oraz Części II zamówienia 

Odp. 30. 

Zamawiający wyjaśnia, że nie obliczał PML dla wskazanych lokalizacji. Dla obliczenia PML należy wziąć pod uwagę, że 

pozycja 8 tabeli elektronika – Zakładka „Elektronika” Załącznika nr 7 do SIWZ (monitor interaktywny) znajdują się w 

lokalizacji Kociewska. Z kolei dla obliczenia PML dla lokalizacji Grudziądzka należy uwzględnić, że PSZOK 
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Dwernickiego (poz.9 grupy I – Zakładka „Grudziądzka”), zbiorniki metalowe z kioskiem wrzutowym, monitoring (poz. 

13 i 15  grupy VI – Zakładka „Grudziądzka) oraz domek letniskowy i kontener socjalny (grupa VII – Zakładka 

„Grudziądzka) Załącznika nr 7 do SIWZ znajdują się w innych lokalizacjach. 

 

Pyt. 31. 

Czy Zamawiający planuje lub jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim 

charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia?  Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje 

trwają lub są planowane (z podziałem na Części I  oraz Części II zamówienia) 

Odp. 31. 

Informacja na temat planowanych inwestycji i zakupów została zawarta w Załączniku Nr 7, Załączniku Nr 8 oraz 

Załączniku Nr 9 do SIWZ.  

 

Pyt. 32. 

Zwracamy się o podanie roku budowy/lata budowy, konstrukcji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia (Część I oraz 

Część II). 

Odp. 32. 

Zamawiający uzupełnia dane dotyczące budynków: 

 

Część I postępowania 

lp. 
numer 

inwentarzowy 
nazwa środka trwałego wartość brutto Rok budowy Konstrukcja 

1. 535 magazyn inwestycyjny - wywóz  31 306,28 1992  murowana  

2. 579 warsztat pomocniczy 491 477,66 1992 murowana 

3. 580 budynek techniczny 113 413,97 1992 murowana 

4. 626 magazyn olejów i smarów 31 652,32 1992 murowana 

5. 628 warsztat główny 868 089,62 1992 murowana 

6. 629 budynek administracyjno-socjalny 611 612,00 1992 murowana 

7. 659 garaż halowy AZ 188 224,47 1993 murowana 

8. 955 garaż halowy - wydzielony z 659 423 848,58 1993 murowana 

9. 2277 wiata magazyn soli 419 127,00 2011 murowana 

10. 2478 PSZOK Dwernickiego - wiata 65 049,05 2015 murowana 

 

Część II postępowania  

lp. 
numer 

inwentarzowy 
nazwa środka trawłego wartość brutto Rok budowy Konstrukcja 

1. 2118 
budynek gospodarczy - Kociewska 36-
38, budynek gospodarczy drewniane na 
cmentarzu dla zwierząt 

13 040,00 2007  drewniana 

2. 2209 

sortownia odpadów z zapleczem - 
Kociewsa 47, hala sortoowni z 
zapleczem administracyjno socjalnym, 
wiata surowców wysortowanych 

7 967 258,40 2009 
stalowa pokryta 

blachą 

3. 2215 
kompostownia odpadów zielonych - 
Kociewska 47, wiata na kompostowane 
odpady zielone 

843 701,84 2009 
stalowa pokryta 

blachą 

4. 2217 

kompostownia odpadów organicznych 
- Kociewska 47 hala kompostowni w, 
której umieszczone są bioreaktory w 
systemie MUT służy do kompostowania 

3 149 978,32 2009 
stalowa pokryta 

blachą 
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odpadów biodegradowalnych 

5. 2227 

magazyn odpadów niebezpiecznych - 
Kociewska 37, pomieszczenie nr 4 w 
budynku magazynowym, 
magazynowanie odpadów 
niebezpiecznych 

416 674,12 
adaptacja  

2009 r. 
murowana  

6. 2232 

budynek garażowo-warsztatowy - 
Kociewska 47, hala garażowo- 
warsztatowa, garażowanie 
kompaktorów, ładowarek i samochodów 
oraz miejsce doraźnych napraw 
prowadzonych na ZUOK 

1 121 560,31 2009 
stalowa pokryta 

blachą 

7. 2245 

zakład demontażu i przetwarzania 
odpadów - Kociewska 37, 
Pomieszczenia nr 2 i 3 w budynku 
magazynowym, magazynowanie 
odpadów wielkogabarytowych oraz RTV 
i AGD 

492 652,43 
adaptacja  

2009 r 
Murowana 

8. 2676 
budynek mieszkalny - pustostan -
Kociewka 35D rok budowy 1985 

381 000,00 1985 murowana 

9. 2710 
budynek administracyjno-socjalny 
2020 Kociewska 

564 628,38 2020 murowana 

 

Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia zarówno w części I postepowania jaki i w części II postępowania są w 

dobrym stanie technicznym (zgodnie z protokołami z okresowej kontroli stanu technicznego), a bieżące remonty i 

przeglądy instalacji (elektryczna, odgromowa, gazowa itp.), przeglądy techniczne budynków (roczny oraz pięcioletni) 

oraz sprzętu przeciwpożarowego dokonywane są terminowo zgodne z obowiązującymi przepisami. Przeglądy są 

aktualne, a ewentualne zastrzeżenia do wyników badań/ przeglądów są usuwane przez Zamawiającego na bieżąco. 

 

Pyt. 33. 

Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji 

(dotyczy  Części I  oraz Części II zamówienia)?  

Odp. 33. 

Zamawiający wyjaśnia, iż część II zamówienia – Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu zgłasza budynek wyłączony z eksploatacji tj. budynek 

mieszkalny przy ul. Kociewskiej  35D w Toruniu, suma ubezpieczenia 381 000,00 zł. 

W przypadku ubezpieczenia mienia w części II zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka nazwane. 

W części I postepowania – Ubezpieczenia mienia Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków/ lokali  

nieużytkowanych czy wyłączonych z eksploatacji.  

 

Pyt. 34. 

Prosimy o podanie informacji dla każdego z budynków/lokali  nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji (dotyczy  

Części I  oraz Części II zamówienia) : 

a) Czy w budynkach/lokalach  podłączone są media? 

b) W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji i 

jaki jest ich stan techniczny? 

c) Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji? 
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d) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są wpisane do rejestru zabytków? 

e) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji  są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki sposób? 

f) Jaka jest odległość od budynków/lokali do OSP lub PSP? 

g) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje? 

h) Czy w nieużytkowanych budynkach/lokalach znajduje się mienie? 

i) Jakie jest przeznaczenie budynków/lokali – jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych? 

j) Dokumentacja fotograficzna budynków. 

Odp. 34. 

Zamawiający wyjaśnia, iż budynek mieszkalny przy ul. Kociewskiej 35D w Toruniu (część II zamówienia) jest 

nieużytkowany od ok. 2018 r, po opuszczeniu przez ostatnich lokatorów. W obiekcie nie ma mienia. 

Zamawiający planuje przekształcenie obiektu w budynek konferencyjny (na własne potrzeby), co jest jednak 

uzależnione od posiadanych środków.  

Zamawiający prowadzi prace mające na celu utrzymanie obiektu w należytym stanie – pod koniec 2019 r. 

przeprowadzony  został remont dachu. 

W celu zabezpieczenia obiektu Zamawiający odłączył media -  prąd oraz wodę. Otwory okienne również zostały 

zabezpieczone.  Teren jest dozorowany przez agencję ochrony oraz oświetlony. 

  

Pyt. 35. 

Czy w planowanym  okresie ubezpieczenia tj. 01.04.2021– 31.03.2022 zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji 

/użytkowania budynki lub  przejąć  budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji (dotyczy  Części I  oraz Części 

II zamówienia)?  

Odp. 35. 

W planowanym  okresie ubezpieczenia tj. 01.04.2021 – 31.03.2022 Zamawiający nie planuje wyłączyć z eksploatacji 

/użytkowania budynki lub przejąć budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji. 

 

Pyt. 36. 

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia w Części II zamówienia budynku mieszkalnego wykazanego jako pustostan na SU 

381 000 zł. 

Odp. 36. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pyt. 37. 

W przypadku braku zgody na wyłączenie budynku mieszkalnego wykazanego jako pustostan,  prośba o zmianę zakresu w 

Części II zamówienia dla budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji/pustostanów wg poniższego: 

- zakres flexa 

- limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

Odp. 37. 

W przypadku ubezpieczenia mienia w części II zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka nazwane. Dla szkód powstałych 

w pustostanach Zamawiający wprowadził także franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości odszkodowania nie 

mniej niż 10 000 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.   
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Pyt. 38. 

Zwracamy się z prośbą o wskazanie budynków ZUOK o palnej konstrukcji ścian. 

Odp. 38. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 32. 

 

Pyt. 39. 

Zwracamy się z prośbą o wykaz remontów generalnych dla budynków powyżej 50 lat (m.in. remont konstrukcji lub 

pokrycia dachu, urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, 

instalacji gazowej, instalacji wentylacyjnej i kominowej, stolarki okiennej i drzwiowej (dotyczy  Części I  oraz Części II 

zamówienia)? 

Odp. 39. 

Zamawiający nie posiada budynków powyżej 50 lat i odsyła w tym zakresie do odpowiedzi na pytanie nr 32. 

 

Pyt. 40. 

Czy w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku wystąpiły podtopienia  lub powódź? Jeśli tak to proszę o wskazanie 

lokalizacji, w których takie szkody się zdarzyły oraz wysokość wypłaconych odszkodowań z tego tytułu (dotyczy  Części 

I  oraz Części II zamówienia). 

Odp. 40. 

Zamawiający wyjaśnia, iż w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku nie wystąpiły podtopienia lub powódź. 

 

Pyt. 41. 

Prosimy o podanie czy we wszystkich budynkach własnych, administrowanych, zarządzanych wszystkie instalacje 

poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa, co potwierdzają pisemne protokoły.  W 

przypadku lokali nie posiadających regularnych przeglądów prosimy o ich wykaz (dotyczy  Części I  oraz Części II 

zamówienia). 

Odp. 41. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 32. 

 

Pyt. 42. 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są ujęte linie przesyłowe i dystrybucyjne 

oddalone od ubezpieczonego mienia powyżej  500 m. 

Odp. 42. 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami SIWZ ochroną ubezpieczeniową objęte są będące w posiadaniu 

Ubezpieczonego wszelkie napowietrzne linie przesyłowe/transmisyjne/dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, 

słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzętu, który może być połączony z tymi instalacjami, włączając wszelkiego 

rodzaju podstacje, o ile nie są oddalone od ubezpieczonych lokalizacji powyżej 500 m. 

 

Pyt. 43. 

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia majątku (all risk) wyłączone są szkody  w wyniku zapadania lub 

osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka? 

Odp. 43. 
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Zgodnie z postanowieniami treści SIWZ (Załącznik Nr 1) wyłączone są szkody polegające na zapadaniu lub osuwania 

się ziemi powstałe w wyniku działalności człowieka. 

 

Pyt. 44. 

Punkty selektywnej zbiórki odpadów - prosimy o podanie  informacji nt zabezpieczenia mienia, składowania, rodzaju 

składowanych odpadów, informacje nt dalszego przekazywania odpadów  i zabezpieczeń p/pożarowych i 

p/kradzieżowych. 

Odp. 44. 

Odpady w PSZOK magazynowane są w przystosowanych do danego rodzaju odpadów kontenerach i pojemnikach. W 

obu PSZOKach są wiaty magazynowe. Do PSZOK przyjmowane są także odpady niebezpieczne. PSZOK Kociewska 

znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ZUOK-u – punktu przyjęcia odpadów, magazynu odpadów, elektrociepłowni 

biogazowej, zaplecza administracyjno-socjalnego oraz cmentarza dla zwierząt. PSZOK Dwernickiego bezpośrednio 

sąsiaduje z terenami leśnymi, firmą produkcyjną zajmująca się ceramiką budowlaną, firmy zajmujące się gospodarką 

odpadami. Oba PSZOKi są ogrodzone, PSZOK Kociewska posiada monitoring i dozór, PSZOK Dwernickiego jest 

wyposażony w monitoring. Zabezpieczeniami przeciwpożarowymi są hydranty i gaśnice. Powierzchnia PSZOK 

Kociewska – 1500 m2, PSZOK Dwernickiego - 1960m2. 

PSZOK Dwernickiego będzie ubezpieczony w ramach I części postępowania, natomiast PSZOK Kociewska będzie 

ubezpieczony w II części postępowania. 

 

Pyt. 45. 

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku ubezpieczeń majątkowych (Część I oraz Część II zamówienia)  i związanych z 

nimi kosztów dodatkowych Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów dezynfekcji, odkażania, ozonowania itp. czynności nie 

związanych  ze szkodą majątkową za którą ponosi odpowiedzialność towarzystwo ubezpieczeń. 

Odp. 45. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 124 i 163. 

 

Pyt. 46. 

Zwracamy się z prośba o wprowadzenie w SIWZ w Części I oraz Części II limitu dla szkód spowodowanych naporem 

śniegu lub lodu oraz pękania mrozowego w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Odp. 46. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pyt. 47. 

Katastrofa budowlana: 

A) Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w 

obiekt budowlany, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych 

związanych z budynkami, awaria instalacji.  

B) Zwracamy się z prośba o potwierdzenie, ze klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 

− nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 

− tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

− użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 
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− nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów 

Odp. 47. 

Zamawiający odsyła do treści klauzuli katastrofy budowlanej zawartej w  SIWZ.  Zgodnie z tymi postanowieniami za 

katastrofę budowlaną nie uznaje się:  

− zdarzeń, objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia z tytułu innych ryzyk; 

 − uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowalny nadający się do naprawy lub wymiany; 

 − uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych budynkami,  

− awarii instalacji.  

Ryzyko katastrofy budowlanej nie obejmuje szkód w obiektach w:  

− w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych 

i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych,  

− wyłączonych z eksploatacji,  

− przeznaczonych do rozbiórki 

 

Pyt. 48. 

Zwracamy się z prośba o potwierdzenie, ze w ramach szkód elektrycznych Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

a) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą 

mechanicznie i elektrycznie - przewody, słupy linii napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią takiej instalacji 

służące do rozdziału (łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania (transformatory). Wyłączenie to obejmuje wszelkie 

linie elektryczne, telefoniczne, telegraficzne i wszelkie inne i dotyczy linii zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i 

podziemnych; 

b) wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad 

ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lub umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca; 

c) w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie; 

d) w okresie napraw i prób; 

e) w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołem badań eksploatacyjnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną 

szkody lub spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody; 

f) wskutek przyczyny mechanicznej; 

g) wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub istniejących w chwili zawarcia umowy 

ubezpieczenia, o których Ubezpieczający / Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się 

dowiedzieć; 

h) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn elektrycznych; 

i) wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub aparatury rozdzielczej w 

rozdzielniach; 

j) we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, 

czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych; 

k) w transformatorach starszych niż 25 lat. 

Odp. 48. 

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku ubezpieczenia (klauzuli szkód elektrycznych) zakres nie obejmuje: 

 − szkód mechanicznych, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,  
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− szkód we wkładkach topikowych, bezpiecznikach; miernikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, odgromnikach 

itp.,  

− szkód za które odpowiedzialny jest producent na mocy przepisów prawa  

− szkód w maszynach elektrycznych w których  

– w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę  

– nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego stosownie do obowiązujących przepisów;  

− szkód powstałych podczas naprawy lub podczas prób dokonywanych w maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem 

prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami lub przeglądami). 

 

Pyt. 49. 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limity wykazane w SIWZ należy każdorazowo traktować jako limity na jedno 

i wszystkie zdarzenia (dotyczy  Części I  oraz Części II zamówienia). 

Odp. 49. 

Zamawiający wyjaśnia, że o ile nie zostało to inaczej określone w treści SIWZ, to limity wskazane w treści SIWZ należy 

traktować jako limity na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

Pyt. 50. 

Zwracamy się z prośba o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku transportu wewnątrzzakładowego w 

wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (dotyczy  Części I  oraz Części II zamówienia). 

Odp. 50. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pyt. 51. 

Zwracamy się z prośba o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku wandalizmu i dewastacji w wysokości 50 

000 zł , podlimit na graffiti 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (dotyczy  Części I  oraz Części II zamówienia). 

Odp. 51. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pyt. 52. 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu dla kosztów poszukiwania szkody w wysokości 20 000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia (dotyczy  Części I  oraz Części II zamówienia). 

Odp. 52. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pyt. 53. 

SIWZ – Część I oraz Część II prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pojazdów w ruchu. W przypadku braku 

zgody zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w Części I oraz Części II zamówienia  limitu dla szkód ,,w pojazdach w 

ruchu i podczas postoju’’ w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Odp. 53. 

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis o który zapytuje Wykonawca został zarówno w części I i II postępowania 

doprecyzowany w §3 Postanowienia szczególne /modyfikacje OWU. 
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Zgodnie z tymi postanowieniami pojazdy (podlegające i nie podlegające rejestracji i jednocześnie nie objęte 

ubezpieczeniem AC, maszyny budowlane, pojazdy wolnobieżne, pojazdy specjalne) i sprzęt czasowo montowany na 

pojazdach wymienione w gr. III-VIII KŚT objęte są ochroną ubezpieczeniową w miejscu ubezpieczenia. 

Odpowiednio w części I pojazdy objęte są ochroną w pełnym zakresie określonym w Dziale IIA „Ubezpieczenie mienia 

od wszystkich ryzyk” i do wysokości ich sum ubezpieczenia, natomiast w części II postępowania  w pełnym zakresie 

określonym w Dziale III „Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Toruniu” i do wysokości ich sum ubezpieczenia. 

 

Pyt. 54. 

Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia  solary, instalacje fotowoltaiczne, jeżeli tak to prosimy o podanie informacji 

(dotyczy  Części I  oraz Części II zamówienia): 

- SU mienia  

-  jakiego rodzaju są solary czy to są instalacje solarne czy fotowoltaiczne? 

-   data montażu 

-  czy są serwisowane czy na gwarancji? 

-  do czego służą? 

Odp. 54. 

Zamawiający nie posiada instalacji fotowoltaicznych i solarnych. 

 

Pyt. 55. 

Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak jaka była szkodowość w 

ostatnich 5 latach? 

Odp. 55.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania nr 54. 

 

Pyt. 56. 

Czy Zamawiający zamierza w okresie  ubezpieczenia tj.01.04.2021 – 31.03.2022 zakupić mienie: solary, instalacje 

fotowoltaiczne ? jeżeli tak to jaki jest zakładany budżet na zakup tego rodzaju mienia (dotyczy  Części I  oraz Części II 

zamówienia)? 

Odp. 56. 

Zamawiający nie zamierza zakupić mienia, o którym mowa w pytaniu nr 56. 

 

Pyt. 57. 

Prosimy o wprowadzenie limitu dla instalacji solarnych i fotowoltaicznych w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody min. 500 zł (dotyczy  Części I  oraz Części II 

zamówienia) 

Odp. 57. 

Z uwagi na odpowiedzi na pytania 54 – 56 Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ. 

 

Pyt. 58. 

Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia namioty? Jeżeli tak to na jaką SU, konstrukcja. 
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Odp. 58. 

Zamawiający nie posiada tego typu mienia. 

 

Pyt. 59. 

ZUOK – magazyn odbioru odpadów niebezpiecznych – prośba o informacje jakie odpady niebezpieczne są składowane, 

w jakiej ilości, w jaki sposób magazynowane i/lub przekazywane odbiorcom. 

Odp. 59. 

Do magazynu odpadów niebezpiecznych (MON) mogą być przyjmowane odpady wytwarzane w gospodarstwach 

domowych tj. odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne w szczególności: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, 

środki ochrony roślin, świetlówki, lodówki, farby, leki, baterie, telewizory. Odpady magazynowane i przekazywane są 

odbiorcą na paletach lub w workach typu big bag w oryginalnych opakowaniach jednostkowych. W chwili obecnej na 

stanie magazynowym znajduje się 6,24 Mg odpadów innych niż niebezpieczne tj. 2,44 Mg farb oraz 3,80 Mg leków 

oraz 9,37 Mg zużytego sprzętu elektrycznego. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym 

samym czasie w instalacji MON wynosi łączne 35 Mg w tym dla odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego – 25 Mg, pozostałych odpadów 10 Mg. 

 

Pyt. 60. 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

− spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami 

urzędowymi lub księgowymi, 

− wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego, 

− szkody w gotówce i jej substytutach. 

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od 

chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w 

szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. 

Odp. 60. 

Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z postanowieniami SIWZ w ryzyku kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody: 

− spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami 

urzędowymi lub księgowymi, 

− wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego, 

− szkody w gotówce i jej substytutach. 

 

Pyt. 61. 

Zwracamy się z prośba o potwierdzenie, ze klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu nie 

dotyczy budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji i pustostanów. 

Odp. 61. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ i jednocześnie odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 35. 

 

Pyt. 62. 
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Dla mienia składowanego/przechowywanego  zwracamy się z prośbą o wprowadzenie klauzuli o treści (dotyczy  Części I  

oraz Części II zamówienia): 

Klauzula składowania 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 

innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że w przypadku szkód powstałych w 

wyniku zalania Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze 

(podłożu). 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: w wysokości 20 % sumy ubezpieczenia 

środków obrotowych  nie więcej niż 50.000,- zł 

Odp. 62. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 63. 

Prosimy o wprowadzenie  limitu dla kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie 10% wartości szkody max. 250 000 zł w 

części I oraz części II zamówienia. 

Odp. 63. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pyt. 64. 

Zwracamy się z prośba o zmianę w Części II zamówienia klauzuli szkód mechanicznych: 

Z: Klauzula szkód mechanicznych  

Strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia mienia rozszerza się o szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu maszyn 

i urządzeń wskutek awarii, w szczególności wynikłej z wady materiałowej, produkcyjnej, konstrukcyjnej, przyczyn 

eksploatacyjnych,  działalności człowieka, nieprawidłowego montażu bądź posadowienia. 

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody: 

− w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią związanych z działalnością zakładu 

górniczego, 

− w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają 

okresowej wymianie w ramach konserwacji,  

− w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

− będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 

− w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, 

− spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 

− o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,   

− wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści, 

− w postaci utraty zysku  

Limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 

NA:  Klauzula ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 

innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
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1. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie niniejszej klauzuli rozszerzona zostaje w odniesieniu do ubezpieczonych 

maszyn i urządzeń o szkody powstałe wskutek uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych. 

2. Maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ww. zakresem ubezpieczenia po ich zainstalowaniu i pozytywnym 

zakończeniu prób eksploatacyjnych oraz użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 

a)  narzędzi wymiennych wszelkiego rodzaju, a w szczególności elektrod, matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki 

skrawaniem itd., 

b) części, które przez używanie i/lub swoje własności fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu i/lub na które producent nie 

udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ognioochronne, ruszty pieców i 

palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuch, liny, druty itd., 

c) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności chłodziw, olejów, smarów, paliw, katalizatorów, 

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

rękojmi za wady, 

e) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia ubezpieczenia, o których 

wiedział Ubezpieczający/Ubezpieczony lub jego reprezentanci, 

f) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności: normalnego zużycia, kawitacji, 

erozji, korozji, kamienia kotłowego, 

g) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów. 

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000,00 PLN 

5. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,- zł dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10 lat 

- 10 % wartości szkody nie mniej niż 2 000 zł 

Odp. 64. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pyt. 65. 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie klauzuli zmiany ryzyka w Części I, Części II oraz Części III zamówienia. 

Odp. 65. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 18 

 

Pyt. 66. 

SIWZ Cześć II - Zwracamy się z prośbą o zmianę  limitu dla ryzyka ognia/pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji : 

Z: 8 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

NA: 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia do czasu instalacji systemu detekcji i 5 000 000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia  po zainstalowaniu systemu detekcji 

Odp. 66. 

Zamawiający zmienia limit na ubezpieczenie ryzyka ognia/pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji na 4 000 000,00 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia do momentu montażu nowego systemu detekcji w hali sortowni. Od momentu montażu 

nowego systemu detekcji w hali sortowni limit wyniesie 6 000 000,00 zł. 

Poprzez montaż nowego systemu detekcji Zamawiający rozumie moment, w którym nastąpi odbiór końcowy całości prac 

potwierdzony protokółem odbioru końcowego. 
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Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 1 do SIWZ, CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD 

OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW KOMUNALNYCH W 

TORUNIU, DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH §5 Sumy ubezpieczenia, 

Tabela 3: 

 

Było: 

 

Ryzyko Limit 

ubezpieczenie ryzyka ognia/pożaru, sadzy, dymu,  

wybuchu i implozji 
8 000 000,00 zł 

 

 

Jest:  

 

Ryzyko Limit 

ubezpieczenie ryzyka ognia/pożaru, sadzy, dymu,  

wybuchu i implozji 

 

4 000 000,00 zł obowiązujący 

do momentu montażu nowego 

systemu detekcji w hali 

sortowni, od momentu oddania 

do eksploatacji detekcji 

podniesiony do poziomu  

6 000 000,00 zł 

 

 

Pyt. 67. 

Zwracamy się z prośbą o  zmianę franszyzy redukcyjnej w SIWZ Część II § 6 d): 

Z: 2 000,00 zł dla pozostałych ryzyk, przy czym dla ubezpieczenia ryzyka pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji 

ustala się franszyzę w wysokości  15% odszkodowania, nie mniej niż 100 000,00 zł 

NA: 2 000,00 zł dla pozostałych ryzyk, przy czym dla ubezpieczenia ryzyka pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji 

ustala się franszyzę w wysokości  15% wartości szkody  nie mniej niż 200 000,00 zł 

Odp. 67. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pyt. 68. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ (dotyczy  Części I  oraz Części II zamówienia) w zakresie franszyzy 

redukcyjnej, że stanowi ona określony procent wartości szkody, a nie odszkodowania. 

Odp. 68. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pyt. 69. 

Prosimy o potwierdzenie , że w Części II zamówienia  limit odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i 

sadzy (bez względu na przyczynę powstania) obowiązuje na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odp. 69. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 66. 

 

Pyt. 70. 
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Prosimy o potwierdzenie, że ustalony limit dla ZUOK  dla ryzyka pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji stanowi 

górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela dla tych ryzyk w odniesieniu do ubezpieczonego mienia, kosztów 

dodatkowych i ewentualnych pozostałych włączeń/rozszerzeń na podstawie klauzul/warunków dodatkowych. 

Odp. 70. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pyt. 71. 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w Części II zamówienia franszyzę redukcyjną dla linii sortowniczych w 

wysokości 10% wartości szkody min. 5 000,00 zł. 

Odp. 71. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pyt. 72. 

Prosimy o szczegółowe dane dotyczące linii sortowniczych ZUOK tj. rok produkcji linii, producent, informacje nt 

gwarancji, okresów przestojów linii. 

Odp. 72. 

Zamawiający posiada jedną linię sortowniczą (po modernizacji) jest to zestawienie urządzeń wykonanych przez trzech 

producentów: 

1. Linia Horstmann - produkcja 2003 r. (bez gwarancji)  - urządzenia wykorzystane w trakcie modernizacji: 

− kabina sortownicza 2D (zmodyfikowana w trakcie modernizacji - wymiana transporterów sortujących oraz 

wymiana zasilania w energię elektryczną i układ sterowania)  

− transporter łańcuchowy podający odpady surowcowe do prasy. 

2. Linia Falubaz - produkcja 2009 r. (bez gwarancji)  - urządzenia wykorzystane w trakcie modernizacji: 

− rozrywarka worków, 

− transporter łańcuchowy do kabiny wstępnej, 

− kabina wstępna wraz z transporterem sortującym, 

− transporter podający  015; 020;030; 032; -4 szt. ( z czego transporter 015 i 032 w trakcie modernizacji zostały 

zmodyfikowane w zakresie długości), 

− transporter  rewersyjny  018; 022; 022-1; 022-2 - 4 szt. 

− transporter sortowniczy - 016 - 1 szt. 

− separator metali żelaznych 031 

3. Urządzenia wprowadzone w ramach modernizacji - wykonawca SUTCO Polska - 2019 r. 

− sito bębnowe - 1 szt., 

− Separator optyczny NIR tworzyw sztucznych 1 szt., 

− Separator optyczny NIR papieru 1 szt., 

− Separator metali żelaznych 1 szt., 

− Separator balistyczny - 1 szt., 

− Separator metali nieżelaznych - 1 szt. 

− Stacja sprężonego powietrza - 1 szt., 

− Kabina sortownicza balastu - 1 szt.  
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− Przenośnik przesyłowy 100; 101; 102; 105; 108; 109; 110; 111; 113; 114; 115; 117; 120; 124; 126; 129; 131; 

300; 302; 303; 304; - 21 szt., 

− Przenośnik sortujący - 112; 119; 130; - 3 szt., 

−  Przenośnik przyspieszający - 103; 106; - 2 szt. 

W ramach modernizacji linii sortowniczej zostało wymienione do wszystkich urządzeń (starych i nowych) zasilanie w 

energie elektryczną oraz został zbudowany nowy system sterowania wraz z oprogramowaniem sterującym pracą 

sortowni.  

Wykonawca wykonujący modernizacje linii udzielił gwarancji na wszystkie nowe urządzenia oraz instalacje na okres 24 

m-cy od daty odbiory czyli od 25.11.2019 r. 

 

Pyt. 73. 

ZUOK - jaką kwotę ze środków obrotowych stanowią paliwa? Jakie paliwa, w jakiej ilości i gdzie są przechowywane? 

Odp. 73. 

Zamawiający wyjaśnia, iż magazyn oleju opałowego ze zbiornikiem 4000 litrów zlokalizowany jest w budynku 

administracyjno-socjalnym w Sortowni. Zamawiający przechowuje również niewielki zapas benzyny – do 20 litrów w 

kanistrach w specjalnej szafie przeznaczonej do magazynowania paliw. Należy także wspomnieć, że paliwo znajduje się 

w zbiornikach pojazdów. 

Zamawiający wyjaśnia, iż ubezpieczenie środków obrotowych jest ubezpieczeniem na pierwsze ryzyko i Zamawiający 

określił wysokość możliwej maksymalnej szkody. 

 

Pyt. 74. 

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie, to 

zastosowanie będą miały wyłączenia ujęte w OWU Wykonawcy. 

Odp. 74. 

Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami SIWZ znajdują zastosowanie 

postanowienia OWU wybranego Wykonawcy. Wyłączenia zawarte w OWU nie będą miały zastosowania w sytuacji, 

kiedy SIWZ przewiduje udzielenie ochrony ubezpieczeniowej. Zastosowanie w tym zakresie mają postanowienia 

określone w zał. 1 do SIWZ, Dział I §8 Postanowienia dodatkowe. 

 

Pyt. 75. 

Klauzula robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych – prosimy o potwierdzenie, ze 

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac: 

a) prac ziemnych, 

b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. 

Odp. 75. 

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku klauzuli ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych 

ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem, że realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji 

nośnej budynku/budowli lub konstrukcji/pokrycia dachu. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 76. 
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Prosimy o informację, czy w ostatnich 3 latach  odnotowano szkody w  Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Toruniu. 

Odp. 76. 

Zamawiający wyjaśnia, iż informacja na temat przebiegu ubezpieczenia została zwarta w Załączniku Nr 9 do SIWZ. 

Większość zarejestrowanych szkód odnosi się do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego 

mienia i prowadzonej działalności. Ponadto Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 77. 

 

Pyt. 77. 

Której części zamówienia dotyczyła szkoda pożarowa z 2018 roku wypłacona na kwotę 12 989 zł? 

Odp. 77. 

Zamawiający wyjaśnia, iż szkoda dotyczy I części postępowania. 

 

Pyt. 78. 

ZUOK - Czy Zamawiający potwierdza, że będą regularnie przeprowadzone są praktyczne przeszkolenia pracowników 

zakładu, pracowników okresowych oraz pracowników ochrony z praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego w 

tym hydrantów wewnętrznych? 

Odp. 78. 

Zamawiający potwierdza, że praktyczne przeszkolenia pracowników zakładu, pracowników okresowych oraz 

pracowników ochrony z praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym hydrantów wewnętrznych, są 

przeprowadzane regularnie, przynajmniej raz do roku.  

 

Pyt. 79. 

ZUOK - Czy Zamawiający posiada aktualne badania urządzeń ppoż., hydrantów, transformatorów instalacji 

elektrycznych, instalacji odgromowej?  Prośba o udostepnienie protokołów. 

Odp. 79. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 32 i wyjaśnia, iż na stosowny wniosek Wykonawcy udostępni 

wszelkie dokumenty do wglądu w swojej siedzibie z uwagi, iż nie ma możliwości technicznych publikacji wszystkich 

dokumentów, które pyta Wykonawca na stronie internetowej. 

 

Pyt. 80. 

ZUOK- prosimy o podanie jaki jest termin instalacji i uruchomienia systemu detekcji? 

Odp. 80. 

Zamawiający prowadzi procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie Wykonawcy, który przeprowadzi montaż 

detektorów na hali sortowni.  

Oferty w tym postępowaniu zostały otwarte w dn. 11.01.2020 r., w dn. 20.01.2021 Zamawiający dokonał 

rozstrzygnięcia wskazanego postępowania. 

Zamówienie obejmuje opracowanie koncepcji, zaprojektowanie, dostawę i montaż wraz z uruchomieniem instalacji 

systemu sygnalizacji pożaru (SSP) na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu – hala 

sortowni odpadów oraz przyległe budynki. Planowany termin realizacji zamówienia to 31.03.2021 r.  

Dokumentacja przetargowa dotycząca montażu systemu detekcji została zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem: https://bip.mpo.torun.pl/art/3414/montaz-detektorow-na-hali-sortowni.html 

https://bip.mpo.torun.pl/art/3414/montaz-detektorow-na-hali-sortowni.html
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Pyt. 81. 

Klauzula likwidacji szkód drobnych – prosimy o wprowadzenie zapisów: 

 

Klauzula likwidacji drobnych szkód  

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 

innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5 

000,00 PLN na dzień jej powstania, Ubezpieczony  lub Ubezpieczający  ma prawo po zgłoszeniu szkody do 

Ubezpieczyciela  do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając pisemny protokół zawierający: 

a) datę sporządzenia protokołu 

b) dane i podpis  osoby sporządzającej protokół 

c) datę wystąpienia szkody 

d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia) 

e) wykaz uszkodzonego mienia  

f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody 

g) szacunkową wartość szkody  

h) dokumentację fotograficzną. 

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do 

Ubezpieczyciela  oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.: 

faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), kosztorys naprawy, inne dokumenty, 

jakich Ubezpieczyciel  odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać. 

Niezależnie od powyższych postanowień Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję, jeśli zachodzi 

podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa. 

Odp. 81. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 82. 

Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwprzepięciowych – prosimy o dodanie treści: 

,, pod warunkiem, że zabezpieczenia przeciwpożarowe / przeciwprzepięciowe są sprawne i utrzymane w gotowości do 

użycia’’ 

Odp. 82. 

Zamawiający w ten sposób rozumie treść klauzuli akceptacji zabezpieczeń, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe / 

przeciwprzepięciowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia. 

 

Pyt. 83. 

Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ochrony (dotyczy klauzuli terroryzmu) wyłączone są szkody spowodowane 

uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również 

wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie 

jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 

Odp. 83. 



28 

 

Zamawiający dopuszcza wyłączenia, o których wspomina Wykonawca i wyjaśnia, iż w kwestiach nieuregulowanych 

postanowieniami SIWZ znajdą zastosowanie OWU wybranego Wykonawcy. 

 

Pyt. 84. 

Zwracamy się z  prośbą  o przesunięcie terminu składania ofert na 18.02.2021r. 

Odp. 84. 

Zamawiający dokonał zmiany termin u otwarcia ofert na dzień 12.02.2021 r.  

 

Część IV zamówienia 

 

Pyt. 85. 

Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2017-2020 z podziałem odrębnie na 

ryzyko OCppm oraz Auto Casco 

Odp. 85. 

W 2017 r. Zamawiający ubezpieczał następujące ilości pojazdów 2017: OC – 120, AC – 62, NNW – 103 

W zakresie danych dotyczących kolejnych lat Zamawiający odsyła do dokumentacji przetargowej zamieszczonej na 

stronie internetowej: 

a) 2018:  https://bip.mpo.torun.pl/art/3146/kompleksowe-ubezpieczenie-mienia-i-odpowiedzialnosci-cywilnej-mpo-

sp-zoo-w-toruniu.html 

b) 2019: https://bip.mpo.torun.pl/art/3236/kompleksowe-ubezpieczenie-miejskiego-przedsiebiorstwa-oczyszczania-

sp-z-oo-w-toruniu.html 

c) 2020: https://bip.mpo.torun.pl/art/3347/kompleksowe-ubezpieczenie-miejskiego-przedsiebiorstwa-oczyszczania-

sp-z-oo-w-toruniu-2.html 

 

Pyt. 86. 

Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w ryzyku Auto Casco na poziomie 250 zł. 

Odp. 86. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 87. 

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie Auto Casco  

w przypadku pokrycia kosztów wynikłych z utraty kluczy lub innych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, w tym 

kosztów wymiany wkładek zamków, przekodowanie modułów zabezpieczeń antykradzieżowych będzie miała 

zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy koszty te zostały poniesione w związku z zaistniałą szkodą kradzieżową, za 

którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

Odp. 87. 

Zamawiający wyjaśnia, iż kwestię o którą zapytuje Wykonawca reguluje §2 „Zakres ubezpieczenia”  DZIAŁ V B 

„UBEZPIECZENIE AUTOCASCO (AC)” Załącznika Nr do 1 do SIWZ. Zgodnie ze wskazaną regulacją  (pkt 2 lit d) 

Ubezpieczyciel do limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 8 000 zł (w ramach sumy 

ubezpieczenia) ponosi również odpowiedzialność w zakresie poniesionych i udokumentowanych kosztów wynikłych z 

utraty kluczy lub innych fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, w tym kosztów wymiany wkładek 

https://bip.mpo.torun.pl/art/3146/kompleksowe-ubezpieczenie-mienia-i-odpowiedzialnosci-cywilnej-mpo-sp-zoo-w-toruniu.html
https://bip.mpo.torun.pl/art/3146/kompleksowe-ubezpieczenie-mienia-i-odpowiedzialnosci-cywilnej-mpo-sp-zoo-w-toruniu.html
https://bip.mpo.torun.pl/art/3236/kompleksowe-ubezpieczenie-miejskiego-przedsiebiorstwa-oczyszczania-sp-z-oo-w-toruniu.html
https://bip.mpo.torun.pl/art/3236/kompleksowe-ubezpieczenie-miejskiego-przedsiebiorstwa-oczyszczania-sp-z-oo-w-toruniu.html
https://bip.mpo.torun.pl/art/3347/kompleksowe-ubezpieczenie-miejskiego-przedsiebiorstwa-oczyszczania-sp-z-oo-w-toruniu-2.html
https://bip.mpo.torun.pl/art/3347/kompleksowe-ubezpieczenie-miejskiego-przedsiebiorstwa-oczyszczania-sp-z-oo-w-toruniu-2.html
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zamków, przekodowanie modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku, gdy koszty te zostały poniesione 

w związku z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży. 

 

Pyt. 88. 

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie, to 

zastosowanie będą miały wyłączenia ujęte w OWU Wykonawcy. 

Odp. 88. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 74. 

 

Pyt. 89. 

Prosimy o wprowadzenie zapisu w Auto Casco: „Przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu 

ogumienia, akumulatora i układu wydechowego uwzględnia się indywidualnie stopień jego zużycia 

eksploatacyjnego.” 

Odp. 89. 

Zamawiający akceptuje wskazane wyłączenie o ile OWU wybranego Wykonawcy przewidują takie wyłączenie. 

 

Pyt. 90. 

Prosimy o zmianę: 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe przez przewożony ładunek / bagaż 

na: 

„…………………..z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez bagaż i/lub ładunek przewożony wewnątrz kabiny”. 

Odp. 90. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pyt. 91. 

Prosimy o wprowadzenie, że ubezpieczenie Assistance dotyczy wyłącznie pojazdów osobowych i ciężarowych do 2,5t 

ładowności. 

Odp. 91. 

Podstawowy wariant ubezpieczenia Assistance dotyczy pojazdów osobowych oraz ciężarowych o DMC do 2,5 t, które 

posiadają AC. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami SIWZ zastosowanie znajdą postanowienia OWU 

wybranego Wykonawcy.  

Wariant rozszerzony ubezpieczenia Assistance odnosi się do pojazdu Peugeot Partner, nr rej. GD197RN wskazanego 

w Załączniku Nr 8 do SIWZ. 

 

Pyt. 92. 

Rozdział XV – Miejsce i termin składania ofert 

Prosimy o zmianę terminy składania ofert z 29.01.2021r. na 28.02.2021r. 

Odp. 92. 

Zamawiający dokonał zmiany terminu otwarcia ofert na dzień 12.02.2021 r.  

 

Pyt. 93. 
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Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólnie 

obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU i SWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i 

ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do 

SIWZ i opisał w programie ubezpieczenia. 

Odp. 93. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 74. 

 

Pyt. 94. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział I – WARUNKI OGÓLNE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

§8 postanowienia dodatkowe 

„ 6) Wszelkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela mają zastosowanie, jeśli opisana w nich 

przyczyna szkody jest wyłączną i pierwotną przyczyną szkody.” – prosimy o wykreślenie pkt. 6) w całości. 

Odp. 94. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pyt. 95. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział IIIA – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA 

§3 Postanowienia szczególne: 

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli szkód elektrycznych ze 100 000 PLN na 50 000 PLN 

Odp. 95. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu w klauzuli szkód elektrycznych. 

 

Pyt. 96. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III D – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA  

§8 – Klauzule dodatkowe 

„Klauzula miejsca ubezpieczenia 

Strony uzgodniły, że do ubezpieczenia przyjmuje się każde miejsce związane z prowadzoną przez Ubezpieczonego 

działalnością (w tym wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje), a także każde inne miejsce, w którym na podstawie 

jakiejkolwiek umowy znajduje się mienie, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub pozostające pod 

kontrolą Ubezpieczonego. W nowych lokalizacjach i lokalizacjach, w których będzie znajdować się mienie ruchome, 

ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana pod warunkiem, że zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa.”  - prosimy o dodanie zapisu: „pod warunkiem akceptacji istniejących 

zabezpieczeń przeciwpożarowych nowej lokalizacji przez Ubezpieczyciela oraz z zastrzeżeniem, że na podstawie 

niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie w transporcie, na wystawach, pokazach i targach oraz mienie stanowiące 

przedmiot prac remontowo-budowlanych.” 

Odp. 96. 
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Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ i jednocześnie potwierdza, że na podstawie klauzuli miejsca 

ubezpieczenia nie jest objęte mienie w transporcie, na wystawach, pokazach i targach oraz mienie stanowiące 

przedmiot prac remontowo-budowlanych 

 

Pyt. 97. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III A – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA  

§8 – Klauzule dodatkowe 

Klauzula wynagrodzenia ekspertów 

Strony uzgodniły, że ochroną na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia należne 

rzeczoznawcom, które to wynagrodzenia ubezpieczający zobowiązany jest ponieść w celu ustalenia przyczyny lub 

rozmiaru ubezpieczonej szkody lub straty. Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 200 

000,00 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia.” 

– prosimy o zmianę treści klauzuli na: 

Klauzula wynagrodzenia ekspertów 

Strony uzgodniły, że ochroną na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia należne 

rzeczoznawcom, które to wynagrodzenia – po uprzednim uzgodnieniu z Ubezpieczycielem -  ubezpieczający 

zobowiązany jest ponieść w celu ustalenia przyczyny lub rozmiaru ubezpieczonej szkody lub straty. Strony ustalają 

limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 200 000,00 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia.  

Odp. 97. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pyt. 98. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III D – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA 

§1 Klauzule dodatkowe  

Klauzula generalna 

„Strony uzgodniły, że wszystkie klauzule oraz postanowienia szczególne zawarte w umowie ubezpieczenia mają 

zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności Ubezpieczyciela) 

wynikającej z OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia) w ubezpieczeniu, do którego zostały włączone. W sytuacji, 

gdy zgodnie z treścią klauzul i/lub postanowień szczególnych w stosunku do OWU (ogólnych warunków 

ubezpieczenia) – dochodzi do zawężenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym ubezpieczeniu, zastosowanie 

mają tylko te zapisy w tych klauzulach i/lub postanowieniach szczególnych, które tej odpowiedzialności nie 

zawężają.” – prosimy o wykreślenie treści klauzuli z obligatoryjnych warunków ubezpieczenia i potwierdzenie, że 

jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy wskazane zostały przesłanki wyłączające/ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowane, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył do 

zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ wyłączoną/ograniczoną przez nie odpowiedzialność. 

Odp. 99. 

Treść wskazanej klauzuli dotyczy sytuacji, w której postanowienia OWU są korzystniejsze od postanowień treści 

SIWZ. W takim przypadku znajdują postanowienia OWU wybranego Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na 

proponowaną zmianę treści SIWZ, jednocześnie potwierdza, że jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
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Wykonawcy wskazane zostały przesłanki wyłączające/ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one 

zastosowane, chyba że Zamawiający wnioskował o udzielnie ochrony ubezpieczeniowej w treści SIWZ. Jednocześnie 

Zamawiający odsyła także do odpowiedzi na pytanie nr 74. 

 

Pyt. 99. 

8. Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III D – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA 

§1 Klauzule dodatkowe  

Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812 § 5 k.c.) 

„Strony uzgodniły, że za ważne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się 

wyłącznie poniżej określone sytuacje: 

- jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy 

czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem 

sądowym, 

- jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony usiłował 

popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone 

prawomocnym orzeczeniem sądowym.” 

Prosimy o wykreślenie treści klauzuli z obligatoryjnych warunków ubezpieczenia. 

Odp. 99. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 100. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III D – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA 

§1 Klauzule dodatkowe  

 „Klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (dot. art. 815 k.c.) 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli 

Ubezpieczający/Ubezpieczony z winy umyślnej podał niezgodne z prawdą okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał 

na piśmie przed zawarciem umowy ubezpieczenia, lub z winy umyślnej nie dopełnił - w trakcie trwania umowy 

ubezpieczenia - obowiązków prewencyjnych lub informacyjnych zawartych w obowiązujących ogólnych warunkach 

ubezpieczenia lub kodeksie cywilnym, wyłącznie jeżeli okoliczności te lub niedopełnienie obowiązków miało wpływ 

na powstanie lub zwiększenie szkody, przy czym ewentualne sankcje mogą być zastosowane wyłącznie w takiej 

proporcji, w jakiej nie dochowanie powinności miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.  

Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokości jeżeli szkoda powstała w 

wyniku działań lub zaniechań pozostających w związku ze  zmianą  prawa, zmianą interpretacji  przepisów prawa  lub  

luki w prawie, w szczególności spowodowanej brakiem odpowiednich aktów ustawowych bądź aktów 

wykonawczych.” – prosimy o wykreślenie treści klauzuli  z obligatoryjnych warunków ubezpieczenia lub zmianę na: 

 

Klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (dot. art. 815 k.c.) 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli 

Ubezpieczający/Ubezpieczony z winy umyślnej podał niezgodne z prawdą okoliczności lub z winy umyślnej nie 
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dopełnił - w trakcie trwania umowy ubezpieczenia - obowiązków prewencyjnych lub informacyjnych zawartych w 

obowiązujących ogólnych warunkach ubezpieczenia lub kodeksie cywilnym, wyłącznie jeżeli okoliczności te lub 

niedopełnienie obowiązków miało wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody, przy czym ewentualne sankcje mogą 

być zastosowane wyłącznie w takiej proporcji, w jakiej nie dochowanie powinności miało wpływ na powstanie lub 

rozmiar szkody.  

Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokości jeżeli szkoda powstała w 

wyniku działań lub zaniechań pozostających w związku ze  zmianą  prawa, zmianą interpretacji  przepisów prawa  lub  

luki w prawie, w szczególności spowodowanej brakiem odpowiednich aktów ustawowych bądź aktów 

wykonawczych.” 

Odp. 100. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ i wyjaśnia, iż klauzula ma treść, którą proponuje Wykonawca. 

 

Pyt. 101. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA 

§1 Klauzule dodatkowe  

Klauzula zmiany ryzyka (dot. art. 816 k.c.) 

„Strony uzgodniły, że w razie ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą zmianę prawdopodobieństwa 

wypadku, Ubezpieczyciel nie będzie żądał zmiany wysokości składki. W przypadku istotnej zmiany 

prawdopodobieństwa wypadku Ubezpieczyciel może wystąpić do Ubezpieczającego z wnioskiem o podjęcie 

rozsądnych działań prowadzących do zmniejszenia tego ryzyka.” 

Prosimy o wykreślenie treści klauzuli z obligatoryjnych warunków ubezpieczenia. 

Odp. 101. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 18 

 

Pyt. 102. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III D – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA 

§1 Klauzule dodatkowe  

Klauzula wyboru dostawcy i usługodawcy 

„Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel zaakceptuje koszty usług lub dostaw, mających na celu odtworzenie lub 

naprawę przedmiotu ubezpieczenia w sytuacji, gdy usługi świadczy lub produkty dostarcza podmiot w ramach stałej 

współpracy (umowa serwisowa itp.) lub podmiot wyłoniony w toku postępowania przetargowego w oparciu o przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych lub postępowania prowadzonego w oparciu o wewnętrzne regulacje 

Ubezpieczającego (np. regulamin zamówień publicznych).” - Prosimy o wykreślenie treści klauzuli z obligatoryjnych 

warunków ubezpieczenia lub zmianę na: 

Klauzula wyboru dostawcy i usługodawcy 

„Strony uzgodniły, że koszty usług lub dostaw, mających na celu odtworzenie lub naprawę przedmiotu ubezpieczenia 

w sytuacji, gdy usługi świadczy lub produkty dostarcza podmiot w ramach stałej współpracy (umowa serwisowa itp.) 

lub podmiot wyłoniony w toku postępowania przetargowego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień 
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publicznych lub postępowania prowadzonego w oparciu o wewnętrzne regulacje Ubezpieczającego (np. regulamin 

zamówień publicznych) – zostaną zrefundowane pod warunkiem wcześniejszej akceptacji przez  Ubezpieczyciela.” 

Odp. 102. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pyt. 103. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA 

§1 Klauzule dodatkowe – wnioskujemy o podanie treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód 

 

Proponujemy klauzulę w treści: 

KLAUZULA BEZZWŁOCZNEJ NAPRAWY SZKODY 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  

i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej 

naprawy w celu zachowania ciągłości produkcji lub świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego 

dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego 

lub Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku tego 

rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający lub 

Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia TU dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz 

zachowania do dyspozycji TU elementów uszkodzonych podlegających wymianie. 

Odp. 103. 

Zamawiający wyjaśnia, iż wskazana klauzula szybkiej likwidacji szkód nie ma zastosowania do II części zamówienia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ, treść klauzuli została podana na stronie 28 Załącznika Nr do SIWZ.  

 

Pyt. 104. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III A – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA 

§1 Przedmiot ubezpieczenia: 

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty stanowiące przedmiot ubezpieczenia posiadają końcowe odbiory techniczne, 

pozwolenie na użytkowanie. 

Odp. 104. 

Zamawiający wyjaśnia, że obiekty stanowiące przedmiot ubezpieczenia posiadają końcowe odbiory techniczne, 

pozwolenie na użytkowanie. 

 

Pyt. 105. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III A – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA 

§1 Przedmiot ubezpieczenia: 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie w złym stanie technicznym, wyłączone z 

eksploatacji, przeznaczone na złom, do utylizacji do remontu. 

Odp. 105. 



35 

 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie w złym stanie technicznym. Przedmiotem 

ubezpieczenia nie jest również mienie przeznaczone na złom lub utylizacji. W kwestii mienia wyłączonego z eksploatacji 

Zamawiający posiada jeden taki obiekt o wartości 381 tys. zł – szczegóły zawarte zostały w odpowiedzi na pytanie nr 33 i 

34. 

 

Pyt. 106. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III A – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA 

§1 Przedmiot ubezpieczenia: 

„d) środki obrotowe, w tym paliwa i części zamienne/zapasowe” 

Prosimy o informację dotyczącą sposobu składowania/magazynowania środków obrotowych 

Odp. 106. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 73. 

 

Pyt. 107. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III A – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA 

§1 Przedmiot ubezpieczenia: 

Prosimy o informację czy mienie należące lub będące w posiadaniu Zamawiającego zlokalizowane jest na terenach 

zalewowych i czy lokalizacje te były dotknięte powodzią począwszy od 1998r. (po powodzi tysiąclecia w 1997 r.). 

Odp. 107. 

Zamawiający wyjaśnia, że mienie należące lub będące w posiadaniu Zamawiającego nie jest zlokalizowane na terenach 

zalewowych i lokalizacje te nie były dotknięte powodzią począwszy od 1998r. (po powodzi tysiąclecia w 1997 r.). 

 

Pyt. 108. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III A – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA 

§1 Przedmiot ubezpieczenia: 

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym 

stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z 

dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? 

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 

c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) instalacji gazowej; 

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 

f) instalacji gazów medycznych; 

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

h) instalacji ciśnieniowych; 

i) urządzeń dźwigowych. 
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Odp. 108. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 32. 

 

Pyt. 109. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III A – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA 

§1 Przedmiot ubezpieczenia: 

Prosimy o potwierdzenie, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem 

odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); 

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. 

Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);   

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.). 

Odp. 109. 

Zamawiający wyjaśnia, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem 

odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 

Pyt. 110. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III A – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA 

§1 Przedmiot ubezpieczenia: 

1) f) „ wartości pieniężne w schowkach ogniotrwałych oraz poza schowkami” – Prosimy o potwierdzenie, że 

wartości pieniężne są przechowywane z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać 

ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 

organizacyjne (Dz.U. Nr 166, poz. 1128 z późniejszymi zmianami) 

Odp. 110. 

Zamawiający wyjaśnia, że wartości pieniężne są przechowywane z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w 

przepisach. 

 

Pyt. 111. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III A – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA 

§1 Przedmiot ubezpieczenia: 

Prosimy o podanie szacunkowej ilości transportów gotówki oraz średniej wartości przypadającej na jeden środek 

transportu. 

Odp. 111. 
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Zamawiający wyjaśnia, że średnio na jeden środek transportu przypada gotówka w kwocie 5 tys. zł. Wykonywane są 

średnio 3-4 transporty miesięcznie. 

 

Pyt. 112. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III A – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA 

§2 – Zakres ubezpieczenia 

„Pkt. 4) Ubezpieczenie obejmuje uzasadnione koszty akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami 

wymienionymi powyżej, koszty zabezpieczenia przed szkodą lub zmniejszenia rozmiaru szkody, koszty uprzątnięcia 

pozostałości po szkodzie.” – prosimy o ustanowienie limitu w wysokości: 500.000,00 zł 

Odp. 112. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pyt. 113. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III A – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA 

§5 Sumy ubezpieczenia, Tabela 3 – poprosimy o informację, czy w hali sortowni został już zamontowany nowy 

system detekcji w sortowni. Jeżeli nie, co wykonano w ostatnich 12 miesiącach w odniesieniu do montażu nowego 

systemu detekcji pożaru. Jaki jest dokładny stan realizacji tej inwestycji? Prosimy o doprecyzowanie terminu 

zakończenia montażu systemu detekcji oraz przekazanie harmonogramu prac związanych z montażem systemu 

detekcji pożaru. 

Prosimy o zmianę limitu na ubezpieczenie ryzyka ognia/pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji z: 8 000 000,00 zł 

na: 3 000 000,00 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do momentu montażu nowego systemu 

detekcji w hali sortowni oraz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia od momentu oddania do eksploatacji 

systemu detekcji. 

Odp. 113. 

Odnośnie systemu detekcji Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 80, natomiast co do zmiany wysokości 

limitu do odpowiedzi na pytanie nr 66. Zamawiający zwraca również uwagę Wykonawcy na odpowiedzi na pytania nr 

67 i 69. 

 

Pyt. 114. 

Czy Zamawiający planuje w roku 2021 dokonywać inwestycji, remontów, modernizacji poszczególnych obiektów? 

Jeżeli tak, poprosimy o wykaz, opis. 

Odp. 114. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 31. 

 

Pyt. 115. 

Prosimy o podanie wykazu budynków wyłączonych z eksploatacji (nieużytkowanych) z określeniem ich adresu i 

jednostkowej wartości oraz podanie budynków przeznaczonych do rozbiórki wraz z sumami ubezpieczenia. 

Odp. 115. 



38 

 

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie ubezpieczenia nie ma mienia przeznaczonego do rozbiórki. Zamawiający posiada 

jeden obiekt wyłączony z eksploatacji o wartości 381 tys. zł – szczegóły zwarte zostały w odpowiedzi na pytanie nr 33 i 

34. 

 

Pyt. 116. 

Prosimy o informację nt. zaleceń z poprzedniego audytu, czy zostały zrealizowane: 

Lokalizacja centralki systemu detekcji - Zalecamy zainstalowanie dodatkowego modułu centralki systemu detekcji 

pożaru na stanowisku służb dozoru. Pozwoli to po godzinach pracy na bezzwłoczne zlokalizowanie ewentualnego 

pożaru 

Odp. 116. 

Zalecenie zostanie zrealizowane w ramach montażu systemu detekcji. Planowany termin wykonania to 31.03.2021 r..  

Szczegółowe informacja na temat planowanego montażu systemu detekcji zostały zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 

80. 

 

Pyt. 117. 

Prosimy o informację nt. zaleceń z poprzedniego audytu, czy zostały zrealizowane: 

Zabezpieczenia techniczne sortowni - Zaleca się wyposażenie ZUOK w ponadnormatywne zabezpieczenia: 

rekomendujemy objęcie strefy przyjęcia odpadów hali sortowni monitoringiem z wykorzystaniem kamery 

termowizyjnej z zapewnionym stałym podglądem na obraz z kamery ze strony odpowiednio przeszkolonego personelu 

lub objęcie strefy przyjęcia odpadów w hali sortowni dodatkową ochroną poprzez zastosowanie instalacji 

zraszaczowej. 

Odp. 117. 

Zalecenie nie zostało zrealizowane. 

 

Pyt. 118. 

Prosimy o informację nt. zaleceń z poprzedniego audytu, czy zostały zrealizowane: 

Badania rezystencji izolacji - Zaleca się zwiększenie częstotliwości wykonywania pomiarów rezystancji izolacji 

instalacji elektrycznej w halach produkcyjno-magazynowych; rekomendujemy wykonywanie w/w pomiarów 

cyklicznie raz w roku. 

Odp. 118. 

Badania rezystancji instalacji realizowane są raz do roku. 

 

Pyt. 119. 

Prosimy o informację nt. zaleceń z poprzedniego audytu, czy zostały zrealizowane: 

Badania termowizyjne - Zaleca się wprowadzenie w Zakładzie cyklicznych audytów termowizyjnych instalacji 

elektrycznej i urządzeń elektrotechnicznych obejmujących rozdzielnie, podrozdzielnie, szafy sterownicze oraz 

newralgiczne punkty maszyn i urządzeń (np. silniki, łożyska, rolki i inne elementy rotujące i trące); rekomendujemy, 

by badania były wykonywane cyklicznie raz w roku, a zalecenia wynikające z protokołów niezwłocznie wykonywane 

Odp. 119. 

Zalecenie zostało zrealizowane - zakład posiada na wyposażeniu własną kamerę termowizyjną, badania kontrolne 

prowadzone są co pół roku. Nieprawidłowości usuwane są na bieżąco. 



39 

 

 

Pyt. 120. 

Prosimy o informację nt. zaleceń z poprzedniego audytu, czy zostały zrealizowane: 

Przestrzeganie procedur - Zaleca się bezwzględnie przestrzegać wszystkich wymogów, zaleceń i procedur zawartych 

w dokumentach dotyczących bezpieczeństwa 

pożarowego i wybuchowego ma terenie Zakładu, w tym w Dokumencie Zabezpieczenia przed Wybuchem, Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego, instrukcji stanowiskowych. 

Odp. 120. 

Bezwzględnie przestrzegane są wszystkie wymogi, zalecenia i procedury zawarte w dokumentach dotyczących 

bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego na terenie Zakładu (w tym w Dokumencie Zabezpieczenia przed 

Wybuchem, Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, Instrukcji Stanowiskowych). 

 

Pyt. 121. 

Prosimy o informację nt. zaleceń z poprzedniego audytu, czy zostały zrealizowane: 

Procedura sprzątania po zakończeniu pracy sortowni - Zalecamy wprowadzenie pisemnej procedury sprzątania 

poszczególnych elementów sortowni przed zakończeniem pracy. Procedura powinna uwzględniać czynności oraz 

osoby odpowiedzialne za czyszczenie urządzeń.  

Odp. 121. 

Procedura sprzątania poszczególnych elementów sortowni przed zakończeniem pracy obejmuje działania prowadzone 

w ciągu tygodnia. 

 

Pyt. 122. 

Czy Zamawiający dopuszcza przed złożeniem oferty przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego? Czy Zamawiający 

wykona ewentualne zalecenia, jeżeli będą one wynikały z przepisów prawa budowlanego lub przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej? 

Odp. 122. 

Zamawiający wyjaśnia, że istnieje możliwość dokonania lustracji zarówno przed złożeniem oferty, jak również w 

trakcie okresu ubezpieczenia. Zamawiający wykona zalecenia kluczowe odpowiednio do ich zasadności, celowości i 

swoich możliwości finansowych. 

 

Pyt. 123. 

Prosimy o akceptację włączenia do ubezpieczeń: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz  ubezpieczenia 

mienia od kradzieży z włamaniem klauzuli w treści: 

 

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) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie 
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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: 

- 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”. 

Odp. 123. 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany Załącznika Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

DZIAŁ III, CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU w ten sposób, że: 

1. W §8 Klauzule dodatkowe po lit. ee dopisuję się lit.: 

ff)  Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 

2. W Dziale III D „TREŚĆ OBLIGATORYJNYCH KLAUZUL DODATKOWYCH DLA CZĘŚCI II 

ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU dopisuje się w § 1” 

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) 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: 

− 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. 
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− 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”. 

 

 

Pyt. 124. 

Prosimy o akceptację włączenia do ubezpieczeń: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia 

mienia od kradzieży z włamaniem klauzuli w treści: 

KLAUZULA  WYŁĄCZENIA  CHORÓB  ZAKAŹNYCH 

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, 

Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio 

spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w 

ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia. 

2. W rozumieniu niniejszej  klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za 

pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:   

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, 

niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz   

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, 

przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub 

gazowe, lub między organizmami, oraz 

3 choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub 

dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności 

lub utraty możliwości korzystania z rzeczy. 

Odp. 124. 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany Załącznika Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

I. DZIAŁ II A UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK (PD) w ten sposób, że: 

1. W §8 Klauzule dodatkowe po lit. y dopisuję się lit.: 

z)  Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych 

2. W Dziale II D TREŚĆ OBLIGATORYJNYCH KLAUZUL DODATKOWYCH DLA CZĘŚCI I 

ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA MIENIA dopisuje się 

 

Klauzula  wyłączenia  chorób  zakaźnych 

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, 

Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio 

spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w 

ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia. 

2. W rozumieniu niniejszej  klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za 

pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:   

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, 

niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz   
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2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, 

przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub 

gazowe, lub między organizmami, oraz 

3 choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub 

dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności 

lub utraty możliwości korzystania z rzeczy. 

 

II. DZIAŁ III, CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU w ten sposób, że: 

3. W §8 Klauzule dodatkowe po lit. ff dopisuję się lit.: 

gg)  Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych 

4. W Dziale III D „TREŚĆ OBLIGATORYJNYCH KLAUZUL DODATKOWYCH DLA CZĘŚCI II 

ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU dopisuje się w § 1” 

 

Klauzula  wyłączenia  chorób  zakaźnych 

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, 

Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio 

spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w 

ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia. 

2. W rozumieniu niniejszej  klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za 

pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:   

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, 

niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz   

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, 

przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub 

gazowe, lub między organizmami, oraz 

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub 

dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności 

lub utraty możliwości korzystania z rzeczy. 

 

Pyt. 125. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W przypadku udzielenia odpowiedzi modyfikujących zapisy SIWZ uprzejmie prosimy o udostępnienie ujednoliconej 

wersji dokumentu. 

Odp. 125. 

Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedzi na pytania Wykonawców stanowią integralną część dokumentacji przetargowej. 

 

Pyt. 126. 

Uprzejma prośba o podanie odpowiedzi na poniższe pytania:   

- rok budowy wszystkich budynków, budowli,  oraz stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia 
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-przeprowadzone remonty ( zakres prac i okres ich wykonania ) 

- konstrukcja budynków, budowli  

- wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego  

przeznaczenia. W przypadku braku możliwości uzupełnienia wykazu o powyższe informacje prosimy o potwierdzenie: 

- że mienie zgłoszone do ubezpieczenia (w tym budynki ) znajduje się w dobrym stanie technicznym ( zgodnie z 

protokołami z okresowej kontroli stanu technicznego ), a bieżące remonty i przeglądy techniczne dokonywane są 

terminowo oraz, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje, poddawane są regularnym 

przeglądom wynikającym z przepisów prawa  co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami. 

Odp. 126. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 32. 

 

Pyt. 127. 

Proszę o potwierdzenie, że w przedmiocie ubezpieczenia nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Jeśli jednak 

występują, proszę o wykaz mienia wyłączonego z eksploatacji z rozbiciem na lokalizacje i sumy ubezpieczyciela. Jeśli 

występuje, uprzejma prośba o możliwość wprowadzenia limitu dla tego typu mienia w wysokości 100.000 zł oraz 

wprowadzenia  franszyzy redukcyjnej: 10 % szkody, min.1.000,00 zł. 

Odp. 127. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania nr 33-37. 

 

Pyt. 128. 

W przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji proszę o potwierdzenie, że 

-sprzęt i instalacj p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia 

-wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane 

-obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem ( jakim – dozór własny, agencja ochrony mienia )  oraz oświetlony w 

porze nocnej. 

Odp. 128. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania nr 33-37. 

 

Pyt. 129. 

 Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku wyłączenia mienia z eksploatacji ( dotyczy również klauzuli mienia 

wyłączonego z eksploatacji ) Zamawiający akceptuje poniższe zalecenia:  

Należy zwrócić uwagę na:   

● Zabezpieczenie otworów dachowych przed wnikaniem wody do wnętrza budynku.  

● Stan systemów odwodnienia dachów budynków – między innymi rynny, kanały, studzienki.  

● Mocowanie i stan technicznych instalacji odgromowych.  

● Stan techniczny instalacji użytkowych wewnątrz budynków a w szczególności:  

‒ sprawdzenie wszelkich głównych rozdzielni elektrycznych, głównych zaworów gazu oraz armatury kontrolno-

regulacyjnej,  

‒ odłączenie odbiorników energii elektrycznej we wszystkich miejscach, gdzie tylko jest to możliwe i nie występują 

urządzenia wymagające stałego zasilania w energię elektryczną. Nie dotyczy urządzeń do celów ppoż.,  
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‒ zabezpieczenie instalacji zasilania w gaz poprzez sprawdzenie działania systemów detekcji wycieku gazu, w tym w 

szczególności urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych. W miarę możliwości należy zapewnić automatyczną transmisję 

sygnałów alarmowych do miejsca przebywania ochrony fizycznej zakładu lub alternatywnie podłączenie alarmu do 

monitoringu Agencji Ochrony Mienia na zasadach alarmu włamaniowego,  

‒ sprawdzenie oraz prowadzenie regularnych kontroli szczelności instalacji wodnej w pomieszczeniach, gdzie 

występują rury i zawory, w miarę możliwość odłączyć zasilanie wodne poza zasilaniem do celów ppoż.  

Instalacje technologiczne  

Instalacje technologiczne powinny podlegać szczególnej ochronie a w szczególności zalecamy:  

● Prowadzenie kontroli oraz monitoringu parametrów pracy instalacji, maszyn i urządzeń technicznych, które nie 

mogą zostać wyłączone w czasie postoju zakładu.  

● Oczyszczenie maszyn technologicznych oraz wykonanie ich konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczną i/lub 

zasadami wiedzy technicznej – np. zabezpieczenie antykorozyjne dla elementów wrażliwych.  

● Wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które nie wymagają pracy w trybie ciągłym, powinny być oczyszczone, 

zakonserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania.  

● Zapewnienie minimalnej obsady osobowej dla zapewnienia właściwego nadzoru i obsługi instalacji i urządzeń.  

● Ulokować w bezpiecznym miejscu dokumentację techniczną oraz dane produkcyjne, a także 0wrażliwe elementy 

procesów produkcyjnych takie jak; formy, szablony, rysunki techniczne i inne, które nie mogą być w łatwy sposób 

odtworzone.  

Przechowywanie materiałów:  

Zalecamy podjęcie następujących przedsięwzięć:  

● Usunąć wszystkie materiały odpadowe poza budynki produkcyjno-magazynowe.  

W szczególności odpady palne powinny być zgromadzone w wyznaczonej strefie w odległości minimum 10 m od 

budynków lub w odrębnej strefie pożarowej dedykowanej do tego celu.  

● Odsunąć materiały palne (składowane na zewnątrz) od ścian zewnętrznych budynków. Dla ścian o konstrukcji  

z płyt warstwowych z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym – minimum 15 m, dla ścian o konstrukcji 

tradycyjnej (murowane, żelbetowe) – minimum 10m. Dodatkowo zalecamy, aby materiały palne gromadzone na 

zewnątrz zostały odsunięte na odległość, co najmniej 5m od linii ogrodzenia sąsiednich terenów.  

● Odsunięcie na odległość nie mniejszą niż 2 m wszystkich materiałów surowcowych oraz opakowaniowych od 

maszyn produkcyjnych oraz przeniesienie ich do dedykowanych miejsc składowania.  

● Zalecamy, aby materiały gromadzone na zewnątrz budynków zostały zabezpieczone przed negatywnym wpływem 

warunków atmosferycznych a w szczególności przed wodą i wilgocią oraz wpływem porywistego wiatru.  

● Dokonanie demontażu butli gazowych z wózków widłowych oraz umieszczenie ich w dedykowanym do tego celu 

miejscu na zewnątrz obiektu.  

● Przeniesienie butli z gazami palnymi (np. zestaw palnikowy tlen-acetylen) poza główne budynki zakładu do 

wyznaczonego miejsca przechowywania.  

● Zalecamy, aby samochody oraz maszyny kołowe zawierające paliwo nie były garażowane wewnątrz 

budynków.stemy bezpieczeństwa i dozoru:  

● Wszelkie systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwkradzieżowej powinny być utrzymywane w pełnej gotowości 

(włączone i sprawne). W szczególności należy zapewnić sprawność przekazywania sygnałów alarmowych z systemu 

sygnalizacji pożarowej (SSP) i antywłamaniowej (SSWiN) oraz alarmy z systemów detekcji gazów do stale 

dozorowanego miejsca.  
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● Zalecamy odłączenie zasilania elektrycznego od maszyn i urządzeń, poza zasilaniem urządzeń służącym celom 

ochrony ppoż. – np. pompy do celów pożarowych, wentylacja w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (Ex), 

systemy bezpieczeństwa technologicznego maszyn i urządzeń.  

● Należy zamknąć wszystkie drzwi i bramy pożarowe w budynkach (jeżeli takie występują).  

● Zalecamy zapewnić stały fizyczny dozór zakładu wraz z wprowadzeniem obchodów na zewnątrz i wewnątrz 

budynków (o ile nie zostały wprowadzone) z częstotliwością co najmniej raz na zmianę. ● Dokonać przeszkolenia 

służb i pracowników ochrony zakładu w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii instalacji i urządzeń 

technicznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji głównych  

wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazowych a także wskazanie miejsc lokalizacji innych mediów.  

● Zapewnić służbom i pracowników ochrony dostęp do wszelkich numerów alarmowych, służb konserwacyjnych oraz 

nr telefonów osób kierownictwa zakładu.  

● Załączać każdorazowo oświetlenie zewnętrzne budynków na okres nocny. ace remontowe, modernizacyjne, 

budowalne:  

Zalecamy:  

● Prowadzić prace remontowe, modernizacyjne czy budowlane na podstawie Instrukcji zawierającej wytyczne 

związane z rodzajem i zakresem prac oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.  

● Ściśle przestrzegać postanowień przepisów oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w przypadku prowadzenia 

prac pożarowo-niebezpiecznych.  

● Zapewnić, aby wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, stosowane podczas prac remontowych, modernizacyjnych 

czy budowlanych spełniały wymagania bhp, Polskich Norm, właściwych przepisów oraz wytycznych producentów.  

● Zapewnić, aby wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych przez podmioty zewnętrzne 

prowadzone było wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez uprawnionego pracownika zakładu.  

● Zapewnić, aby w każdym przypadku przekazanie miejsca prowadzenia prac oraz jego odbiór prowadzone były na 

podstawie odpowiedniego protokołu.  

● Zapewnić, aby miejsce prowadzenia prac zostało oznakowane znakami bezpieczeństwa oraz odpowiednio 

zabezpieczone i dozorowane  

Odp. 129. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania nr 33-37. 

 

Pyt. 130. 

Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie są objęte hale, namioty. Jeśli występują proszę o podanie ich wartości i  

konstrukcji, tzn.: w przypadku konstrukcji stalowych – z jakim wypełnieniem: pianką pioluretanową, styropianem, czy 

wełną mineralną. Uprzejma prośba o szczegółowy opis zabezpieczeń ppoż. ponad obowiązkowy wynikający z 

aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Uprzejma prośba o wykaz hal namiotowych jeśli występują, z 

uwzględnieniem sum ubezpieczenia. 

Odp. 130. 

Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczeniem nie są objęte namioty. W zakresie konstrukcji budynków Zamawiający odsyła 

do odpowiedzi na pytanie nr 32. 

 

Pyt. 131. 
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Proszę o potwierdzenie, że w części I – ubezpieczenia mienia, nie ma w zakresie ubezpieczanego przetwórstwa i 

gospodarki odpadami wtórnymi (spalarnie, sortownie, brak wysypiska śmieci), skażenia i zanieczyszczenia 

środowiska oraz szkód z tytułu azbestu oraz, że w tej części ubezpieczana jest działalność typowo biurowa. Jeśli nie, 

proszę o wskazanie jakie  działalności są objęte zakresem ubezpieczenia. 

Odp. 131. 

Zamawiający potwierdza, że w części I nie ma w zakresie ubezpieczanego przetwórstwa i gospodarki odpadami 

wtórnymi (spalarnie, sortownie ), skażenia i zanieczyszczenia środowiska oraz szkód z tytułu azbestu. Mienie służy innej 

działalności niż działalność ZUOK przy ul. Kociewskiej, czyli pozostałej prowadzonej działalności opisanej w załączniku 

nr 9 do SIWZ – dane do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, m.in. jest to mienie PSZOK przy ul. Dwernickiego oraz 

pojemniki podziemne, zlokalizowane w różnych lokalizacjach Torunia. 

 

Pyt. 132. 

Proszę o podanie jakie mienie i na jakie sumy może być przewożone do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37-53. 

Odp. 132. 

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje przewożenia mienia do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  

w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37-53.  

 

Pyt. 133. 

Proszę o wprowadzenie do części I – ubezpieczenie mienia – dział II A przedmiot ubezpieczenia zapisu: ochrona 

ubezpieczeniowa nie obejmuje:  

c) mienia zaksięgowanego i niezaksięgowanego w ramach funkcjonowania lokalizacji Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewska 37 - 53 (87-100 Toruń), objętego odrębnym ubezpieczeniem. 

Odp. 133. 

Zamawiający wyjaśnia, iż w ramach części I postępowania ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia 

zaksięgowanego oraz pozostałego mienia w ramach funkcjonowania ubezpieczonej lokalizacji Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewska 37 - 53 (87-100 Toruń) oraz pozostałych 

lokalizacji przy ul. Kociewskiej, objętego odrębnym ubezpieczeniem 

 

Pyt. 134. 

W przypadku transportu wewnątrz danej lokalizacji, proszę o wykreślenie zapisu: że wybrane składki mienia mogą 

być użytkowane na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewska 37-53 

(87-100 Toruń). 

Odp. 134. 

Zamawiający wyjaśnia, iż w części I postępowania nie ma zapisu, który wskazuje Wykonawca. Pytanie jest zatem 

bezprzedmiotowe. 

 

Pyt. 135. 

Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia pojazdów podlegających rejestracji oraz pojazdów poza miejscem 

ubezpieczenia, pojazdów w ruchu. 

Odp. 136. 
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Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 53. 

 

Pyt. 136. 

Proszę o potwierdzenie, że całe ubezpieczane  mienie łącznie z pojazdami poza miejscem ubezpieczenia, nie znajduje 

się i nie będzie się znajdować na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. 

Kociewska 37 - 53 (87-100 Toruń). 

Odp. 136. 

Zamawiający wyjaśnia, że aktualnie nie planuje przewożenia mienia do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37-53. 

 

Pyt. 137. 

Proszę o potwierdzenie, że jeśli w zakresie są ubezpieczone: napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne ( w tym 

linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne ), linie transmisyjne i dystrybucyjne z 

włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi 

instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, to znajdują się one w odległości nie większej niż 500 m od 

ubezpieczonych budynków i budowli. Proszę o podanie łącznej sumy ubezpieczenia. 

Odp. 137. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania nr 42. 

 

Pyt. 138. 

W przypadku klauzuli szkód elektrycznych proszę o rozszerzenie katalogu wyłączeń o: 

1) spowodowane przez wady ukryte; 

2) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych; 

3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane 

przepisami eksploatacyjnymi; 

4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach; 

5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu; 

6) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych; 

7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i 

systemach zabezpieczających); 

8) w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat; 

9) będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego urządzenia. 

Odp. 138. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania nr 48. 

 

Pyt. 139. 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia 

przeciwpożarowe, posiadają aktualne badania i przeglądy zgodne z obowiązującymi przepisami. W przeciwnym 

wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny. 

Odp. 139. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania nr 32. 
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Pyt. 140. 

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. W przeciwnym 

wypadku  brak możliwości złożenia oferty. 

Odp. 140. 

Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy, jednocześnie 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 31. 

 

Pyt. 141. 

Prosimy o informację dotyczącą PSZOK: 

W jaki sposób są składowane odpady 

czy składowane są tam również odpady niebezpieczne  

Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie i w jakiej odległości  

Czy teren jest ogrodzony i dozorowany 

W jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe jest wyposażone  

Jaką powierzchnię zajmuje  

Prosimy o zgodę franszyzę redukcyjną w wysokości 10% nie mniej niż 1 000 zł  

Odp. 141. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania nr 44. 

 

Pyt. 142. 

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem. Jeżeli tak to prosimy o 

podanie wartości tych obiektów, konstrukcję  i ich lokalizację. Jeśli występują, proszę o możliwość zlimitowania do 

kwoty 50.000.00 zł i wprowadzenie ubezpieczenia na ryzykach nazwanych: 

 

ZAKRES PODSTAWOWY (FLEXA) obejmuje szkody powstałe wskutek niżej wymienionych zdarzeń szkodowych: 

1) pożaru; 2) uderzenia pioruna; 3) wybuchu; 4) upadku statku powietrznego.  

ZAKRESIE ROZSZERZONYM O  RYZYKA DODATKOWE (EC), obejmującym szkody wymienione w ust. 2 oraz 

szkody powstałe wskutek niżej wymienionych zdarzeń szkodowych: 1) deszczu nawalnego; 2) dymu; 3) fali 

uderzeniowej; 4) gradu; 5) huraganu; 6) lawiny; 7) osunięcia się ziemi; 8) trzęsienia ziemi; 9) uderzenia pojazdu; 10) 

zalania; 11) zalegania śniegu lub lodu; 12) zapadania się ziemi. 

Przez użyte w niniejszej klauzuli określenia należy rozumieć 

POŻAR – działanie ognia, który powstał bez przeznaczonego do tego celu paleniska lub przedostał się poza palenisko 

i  rozprzestrzenił się o  własnej sile; 

POWÓDŹ – zalanie terenu w  wyniku podniesienia się wody w  korytach wód płynących lub stojących wskutek: a) 

opadów atmosferycznych; b) spływu wód po zboczach; c) topnienia kry lodowej; d) tworzenia się zatorów lodowych; 

UPADEK STATKU POWIETRZNEGO – katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, 

bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku, łącznie z  

awaryjnym zrzutem paliwa;  

UDERZENIE PIORUNA – bezpośrednie odprowadzenie ładunku elektrycznego z  atmosfery do ziemi przez 

ubezpieczone mienie; 
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 DESZCZ NAWALNY – opad deszczu potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), o 

współczynniku natężenia, co najmniej 4 według stosowanej przez IMiGW skali; w przypadku braku stacji pomiarowej 

w miejscu tego zdarzenia, należy brać pod uwagę stan faktyczny i  rozmiar uszkodzeń w  miejscu ich powstania, 

świadczące wyraźnie o  działaniu deszczu nawalnego;  

DYM / SADZA – produkt niepełnego spalania ciał stałych, cieczy i  gazów, który nagle, niezgodnie z  

przeznaczeniem wydostał się ze znajdujących się w  miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych, elektrycznych, 

grzewczych itp.; definicja obejmuje także dym powstały wskutek działania ognia; 

FALA UDERZENIOWA – fala ciśnieniowa wytworzona przez ponaddźwiękowy huk samolotu; 

GRAD – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu;  

HURAGAN – działanie wiatru o  prędkości nie mniejszej niż 13 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i  

Gospodarki Wodnej (IMiGW); w  przypadku braku stacji pomiarowej w  miejscu szkody, należy brać pod uwagę stan 

faktyczny i  rozmiar uszkodzeń w  miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o  działaniu huraganu; 

LAWINA – gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich; 

OSUNIĘCIE SIĘ ZIEMI – nie spowodowane działalnością ludzką, osuwanie się ziemi na stokach; 

TRZĘSIENIE ZIEMI – wstrząs skorupy ziemskiej wywołany przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi, 

wybuchami wulkanów, zapadaniem się stropów podziemnych jaskiń krasowych; 

UDERZENIE POJAZDU – uszkodzenie bądź zniszczenie ubezpieczonego mienia spowodowane bezpośrednim 

uderzeniem pojazdu mechanicznego; 

ZALANIE – działanie wody, pary wodnej lub płynów wskutek: a) nie zamierzonego i  nie kontrolowanego wydostania 

się wody, pary wodnej lub płynów z  przewodów i  urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych lub 

technologicznych; b) cofnięcia się wody lub ścieków z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej; c) wydostania się wody 

lub innej substancji z uruchamianej automatycznie instalacji gaśniczej, z  wyłączeniem przypadków będących 

następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku; d) nieumyślnego 

pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w  urządzeniach sieci określonych w  ppkt. a); 

ZALEGANIE ŚNIEGU LUB LODU – bezpośrednie działanie ciężaru nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy 

konstrukcji dachów bądź elementy nośne ubezpieczonych budynków lub budowli, powodujące uszkodzenie albo 

zniszczenie ubezpieczonego mienia;  

ZAPADANIE SIĘ ZIEMI – obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni w  

głębi Ziemi; 

Odp. 142. 

W części I postepowania Zamawiający użytkuje Szopkę Bożonarodzeniową (suma ubezpieczenia 200 tys. zł).  

W części II postępowania Zamawiający użytkuje instalacje w zabudowie kontenerowej – stacja odwróconej osmozy, 

MPR w ZUOK, MPR 1 i MPR 2, dwa agregaty prądotwórcze, a także kontener pełniący funkcję zaplecza socjalnego 

(jadalni) dla pracowników Wydziału Wywozu. Ubezpieczenia mienia ZUOK obejmuje ryzyka nazwane. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 143. 

Jaki sprzęt elektroniczny i na jaką wartość znajduje się na zewnątrz budynków.  

Odp. 143. 

Zamawiający odsyła do załącznika nr 7 do SIWZ. 
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Pyt. 144. 

Proszę o doprecyzowanie, jakie szkody Zamawiający na myśli mówiąc o szkodach wynikających z braku dostawy 

prądu, wody i gazu w sprzęcie elektronicznym. 

Odp. 144. 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postawieniami SIWZ zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego obejmuje 

m.in. zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczonego mienia na skutek nagłego i niezależnego od woli 

Ubezpieczającego zdarzenia. Brak dostaw prądu, wody i gazu musi zatem doprowadzić do sytuacji, o której mowa 

wyżej, w szczególności mogą to być szkody związane z doprowadzeniem do braku ogrzewania, niezadziałania lub 

wadliwego działania urządzeń klimatyzacyjnych lub innych systemów, które mogą mieć wpływ na działanie sprzętu 

elektronicznego. 

 

Pyt. 145. 

Proszę o wskazanie, jaka wartość mienia znajduje się w magazynie olejów i smarów, jakie to jest mienie – czy tak jak 

nazwa wskazuje – oleje i smary, czy jeszcze inne, jakie?.  

Odp. 145. 

Zamawiający wyjaśnia, że w magazynie olejów i smarów znajdują się oleje, smary i płyny samochodowe (chłodniczy, 

hamulcowy, Ad Blue). W magazynie znajduje się mienie o wartości kilkunastu tysięcy złotych. Stosowne informacje 

na ten temat zostały zawarte w Załączniku Nr 9 do SIWZ. 

 

Pyt. 146. 

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia nie ma mienia przeznaczonego do rozbiórki, jeśli jest proszę o 

wyłączenie z zakresu, w przeciwnym razie, brak możliwości złożenia oferty. 

Odp. 146. 

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie ubezpieczenia nie ma mienia przeznaczonego do rozbiórki. 

 

Pyt. 147. 

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku transportu wartości pieniężnych oraz przechowywania spełnione są wymogi 

techniczne określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i 

inne jednostki organizacyjne wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracyjnych w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych 

i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne z dnia 7 września 2010 r. 

Odp. 147. 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku transportu wartości pieniężnych oraz przechowywania spełnione są wymogi 

techniczne określone w przepisach prawa. 

 

Pyt. 148. 

Uprzejma prośba o wprowadzenie poniższego zapisu do Klauzuli ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo – 

budowlanych: 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod warunkiem, że;  
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– prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z  obowiązującymi 

przepisami  

– realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku /budowli lub konstrukcji /pokrycia dachu  

– prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których 

istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o  ubezpieczenie 

Odp. 148. 

Zgodnie z postanowieniami Klauzuli ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych ochrona 

ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem, że: 

− realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku /budowli lub konstrukcji /pokrycia dachu; 

− prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których 

istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 149. 

24. Uprzejma prośba o potwierdzenie, że  intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód 

powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka. 

Odp. 149. 

Zgodnie z postanowieniami treści SIWZ (Załącznik Nr 1) wyłączone są szkody polegające na zapadaniu lub osuwania 

się ziemi powstałe w wyniku działalności człowieka. 

 

Pyt. 150. 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w części I  w przedmiotowym zamówieniu nie ma prowadzenia wysypiska 

śmieci, przetwarzania odpadów, prowadzenia sortowni, spalarni. 

Odp. 150. 

Działalność Zamawiającego, o którą pyta Wykonawca jest przedmiotem ubezpieczenia w II części postępowania tj. 

Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. 

 

Pyt. 151. 

W odniesieniu do Klauzuli warunków i taryf proszę o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy limitów i sum w 

systemie pierwszego ryzyko.  

Odp. 151. 

Zamawiający nie potwierdza, jednak informuje, że Wykonawca w przypadku wniosku Zamawiającego w okresie 

ubezpieczenia o uzupełnienie czy zwiększenie limitów w systemie na pierwsze ryzyko nie ma takiego obowiązku. 

Natomiast w przypadku woli uzupełnienia czy podwyższania limitów w systemie na pierwsze ryzyko zastosowanie 

mieć będą warunki umowy, w tym stawki, nie mniej korzystne niż zastosowane/uzgodnione w umowie zasadniczej. 

 

Pyt. 152. 

W przypadku aktu sabotażu proszę o wprowadzenie zapisu, że sabotaż – oznacza akt wywrotowy lub serię takich 

aktów popełnionych w celach politycznych, religijnych, ideologicznych, społecznych lub temu podobnych w celu 

dezorganizacji funkcjonowania, transportu publicznego, zakładów produkcyjnych lub usługowych. 

Odp. 152. 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami SIWZ 

znajdą zastosowanie OWU wybranego Wykonawcy. 

 

Pyt. 153. 

W odniesieniu do Klauzuli miejsca ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie zapisu , iż ochrona ubezpieczeniowa 

pod warunkiem, iż w nowych lokalizacjach i lokalizacjach w których będzie znajdować się mienie ruchome 

zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami  i będą spełniać wymogi bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego  

Odp. 153. 

Zamawiający odsyła do treści Załącznika Nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. W nowych lokalizacjach i 

lokalizacjach, w których będzie znajdować się mienie ruchome, ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana pod 

warunkiem, że zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Pyt. 154. 

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula będzie mieć zastosowanie wyłącznie 

w odniesieniu do ubezpieczenia w systemie sum stałych. 

Odp. 154. 

Zamawiający wyjaśnia, iż przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia 

obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko 

 

Pyt. 155. 

W przypadku klauzuli przypalenia i osmalenia  - proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł na jeden i na 

wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. 

Odp. 155. 

Pytanie jest bezprzedmiotowe z uwagi na fakt, iż dla klauzuli przypalenia i osmalenia został już wprowadzony limit 

odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

Pyt. 156. 

W przypadku zniesienia zasady proporcji ( leeway ), uprzejma prośba o wprowadzenie dodatkowego zapisu -  w 

przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości księgowej brutto / wartości odtworzeniowej 

nie będzie miała zastosowania zasada proporcji i z tym związane niedoubezpieczenie. 

Zasady proporcji nie stosuje się, gdy: 

1) mienie zostało ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko lub został określony limit odpowiedzialności;  

lub 

2) wartość ubezpieczonego mienia w dniu szkody nie przekracza 120% zadeklarowanej w polisie sumy ubezpieczenia;  

lub 

3) łączna wartość szkód w następstwie jednego zdarzenia szkodowego nie  przekracza  kwoty  50.000  PLN.   

Odp. 156. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 157. 
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W związku z klauzulą akceptacji zabezpieczeń przecwikradzieżowych, uprzejma prośba o wprowadzenie zapisu, że 

zabezpieczenia przeciw kradzieżowe są zgodne z OWU wykonawcy. 

Odp. 157. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający wyjaśnia, iż w kwestiach nieuregulowanych 

postanowieniami SIWZ zastosowanie znajdą postanowienia OWU wybranego Wykonawcy. Informacja na temat 

zastosowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zastosowanych na terenie ZUOK (część II postępowania) została 

zawarta w Załączniku nr 9 do SIWZ. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie mienie w części I postępowania (ul. Grudziądzka) to 

Zamawiający posiada alarm oraz korzysta z całodobowego dozoru agencji ochrony mienia. 

 

Pyt. 158. 

W przypadku klauzuli oględzin proszę o wprowadzenie zmiany, że zakład ubezpieczeń dokona oględzin przedmiotu 

szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po zgłoszeniu szkody, 

pod warunkiem, że zgłoszenie miała miejsce w dzień roboczy w godzinach 8:00-16:00…” 

Odp. 158. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ i wyjaśnia, iż zgodnie z treścią klauzuli oględzin termin na 

przeprowadzenie oględzin przez zakład ubezpieczeń wynosi 3 (trzy) dni robocze od momentu powzięcia wiadomości o 

szkodzie. 

 

Pyt. 159. 

Dla Klauzuli Katastrofy Budowlanej proszę o możliwość wprowadzenia poniższych rozszerzeń SIWZ i wprowadzenie 

zapisu, iż: 

Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w : 

- trakcie rozbudowy, przebudowy 

- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni. 

Odp. 159. 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią klauzuli katastrofy budowlanej zaproponowanej w SIWZ ryzyko 

katastrofy budowlanej nie obejmuje szkód w obiektach w: 

− w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach 

konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych, 

− wyłączonych z eksploatacji, 

− przeznaczonych do rozbiórki. 

  

Pyt. 160. 

Proszę o wyjaśnienie co oznacza przyjęcie do ubezpieczenia wybranych środków trwałych (zgodnie z ewidencją 

środków trwałych grupa I-VIII), czy Zamawiający nie ubezpiecza całego mienia, tylko wybrane przez siebie. W 

przypadku szopki Bożonarodzeniowej proszę o podanie wartości na sumy stałe. 

Odp. 160. 

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia środki trwałe zgodnie z wykazem z Załącznika Nr 7 do SIWZ, są to wybrane 

składniki mienia. Zamawiający zgłasza szopkę Bożonarodzeniową do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. 

 

Pyt. 161. 
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W przypadku Klauzula szybkiej likwidacji szkód, proszę o zmianę poniższej treści z:  

Strony uzgodniły, że w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, maszyn itp., których przywrócenie do pracy (w 

ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania ubezpieczającego (np. serwery, centrala telefoniczna, 

maszyny), ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej 

likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz 

wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez 

ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego 

funkcjonowania ubezpieczającego, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji 

szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w 

ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 

Na: 

Strony uzgodniły, że w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, maszyn itp., których przywrócenie do pracy (w 

ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania ubezpieczającego (np. serwery, centrala telefoniczna, 

maszyny), ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej 

likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz 

wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez 

ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego 

funkcjonowania ubezpieczającego, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji 

szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w 

ciągu 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 

Odp. 161. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ 

 

Pyt. 162. 

Proszę o możliwość włączenia do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego poniższej Klauzuli 

CYBER: 

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, 

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 
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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. 

Odp. 162. 
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Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany Załącznika Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

DZIAŁ II CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA MIENIA w ten sposób, że: 

1. W §2 Klauzule dodatkowe wspólne dla części I zamówienia po lit. s dopisuję się lit.: 

t)  Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 

2. W DZIALE II D TREŚĆ OBLIGATORYJNYCH KLAUZUL DODATKOWYCH DLA CZĘŚCI I 

ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA MIENIA dopisuje się: 

 

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 

 

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, 

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, 
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(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. 

 

Pyt. 163. 

Proszę o potwierdzenie, że nie odpowiadamy za wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, 

monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika 

majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej. 

Odp. 163.  

Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 1 do SIWZ: 

 

I. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA MIENIA, DZIAŁ II A UBEZPIECZENIE MIENIA OD 

WSZYSTKICH RYZYK §3 Postanowienia szczególne/modyfikacje OWU w ten sposób, iż dopisuje treść: 

 

19) Ubezpieczyciel nie odpowiada za wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, 

monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika 

majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej. 

 

II. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU, DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE OD 

OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH §3 Postanowienia szczególne/modyfikacje OWU w ten sposób, iż 

dopisuje treść: 
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- Ubezpieczyciel nie odpowiada za wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania 

lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego 

ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej. 

 

Pyt. 164. 

Proszę o przeniesienie całego ryzyka związanego z przeniesieniem chorób zakaźnych do katalogu postanowień / 

klauzul fakultatywnych, w tym wykreślenie z zakresu obligatoryjnego zapisu „odpowiedzialność cywilna 

Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesieniach chorób zakaźnych”. W przypadku braku zgody nie będzie 

możliwości złożenia oferty. 

Odp. 164. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

  

Pyt. 165. 

Proszę o wprowadzenie w odniesieniu do szkód z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń, wirusów…, 

sublimitu na to ryzyko w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki lub innego akceptowalnego przez 

Zamawiającego i zmianę w tym punkcie aktualnego zakresu obligatoryjnego SIWZ „( §2 pkt. 5) c)) ”. W przypadku 

braku wprowadzenia sublimitu nie będzie możliwości złożenia oferty. 

Odp. 165. 

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień treści SIWZ – Załącznik Nr 1 do SIWZ  DZIAŁ IV A CZĘŚĆ III 

ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ: 

§2 „Zakres ubezpieczenia” ust. 5 lit c 

 

Było: 

szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń, wirusów lub zatruć pokarmowych, z włączeniem 

HIV, COVID-19, WZW i zakażeń bakteryjnych, w tym gronkowiec złocisty, przy czym ubezpieczyciel nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody: 

− spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony 

wiedział; 

− spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfelda-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych/priony 

 

Jest: 

szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń, wirusów lub zatruć pokarmowych, z włączeniem 

HIV, WZW i zakażeń bakteryjnych, w tym gronkowiec złocisty, przy czym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności 

za szkody: 

− spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony 

wiedział; 

− szkody wyrządzonych z winy umyślnej; 

− spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfelda-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych/ priony 

 

§5 „Suma gwarancyjna, składka” ust. 3 Tabela 1 
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Było: 

Ryzyko 
Podlimit 

odpowiedzialności 

Szkody spowodowanych przeniesieniem wirusa HIV, COVID-19 500 000,00 zł 

 

Jest: 

Ryzyko 
Podlimit 

odpowiedzialności 

Szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, zakażeń, 

wirusów lub zatruć pokarmowych, z włączeniem HIV, WZW i 

zakażeń bakteryjnych, w tym gronkowiec złocisty 

300 000,00 zł 

 

Pyt. 166. 

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona  ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód 

wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. 

Odp. 166. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 165. 

 

Pyt. 167. 

Proszę o informację czy Zamawiający w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich 

placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób 

podejrzanych o możliwość zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie? 

Odp. 167. 

Zamawiający w czasie pandemii Covid-19 nie zmienił dotychczasowego charakteru swojej działalności. 

 

Pyt. 168. 

Proszę o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez 

Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia 

odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia 

odpowiedzialności osoby trzeciej. 

Odp. 168. 

Zamawiający w zakresie odpowiedzialności cywilnej oczekuje ochrony dla odpowiedzialności cywilnej wynikającej z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Pyt. 169. 

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku ochrona ubezpieczeniowa będzie obowiązywać 

pod warunkiem, że przyczyną szkody będzie zdarzenie nagłe, niezamierzone, nieprzewidziane przez Ubezpieczonego, 

początek procesu przedostania się substancji niebezpiecznej będzie miał miejsce w okresie ubezpieczenia, 

przedostanie się substancji niebezpiecznej zostanie stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od 

chwili rozpoczęcia procesu przedostania, przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji zostanie 

stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej. 

Odp. 169. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ i wyjaśnia, iż w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami SIWZ 

zastosowanie znajdą postanowienia OWU wybranego Wykonawcy.  
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W ramach Części III zamówienia „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej” Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za  

szkody regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom 

wyrządzonym w środowisku naturalnym. Chodzi o koszty działań zapobiegawczych i naprawczych, a także koszty 

badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska, które objęte są ochroną w ramach części V zamówienia 

„Ubezpieczenie szkód w środowisku”. 

Zamawiający potwierdza, iż warunkiem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu tzw. OC środowiskowego w ramach III 

części postępowania jest, aby przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie 

zamierzona przez ubezpieczonego; początek procesu przedostania się niebezpiecznych substancji musi mieć miejsce w 

okresie ubezpieczenia, a przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji musi zostać stwierdzona 

protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej. 

Pyt. 170. 

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów 

usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie 

lub w inny sposób w pieczy Ubezpieczonego, o ile nie było to celowe dla zmniejszenia szkód wyrządzonych osobom 

trzecim lub minimalizacji kosztów wymienionych powyżej. 

Odp. 170. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 169 

 

Pyt. 171. 

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód 

regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w 

sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym 

środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i 

ich naprawie. 

Odp. 171. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 169. 

 

Pyt. 172. 

Prosimy o potwierdzenie,  że zakres ochrony w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku działania młotów 

pneumatycznych, hydraulicznych, walców, kafarów lub szkód powstałych wskutek wibracji lub wstrząsów, nie 

obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody: 

-będące uszkodzeniami powierzchniowymi, które nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają 

bezpieczeństwu jego użytkowników; 

-powstałe wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwania sprzętu przez pracowników 

nieposiadających stosownych uprawnień; 

-wynikające z braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia wykonywanych prac. 

Odp. 172. 

Wskazana kwestia nie jest uregulowana postanowieniami SIWZ, w tym zakresie znajdą zastosowani OWU wybranego 

Wykonawcy. 

 

Pyt. 173. 
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Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony -  składowisko śmieci OC najemcy nieruchomości i ruchomości.  

Odp. 173. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  

 

Pyt. 174. 

Proszę o potwierdzenie, ze szkody w przedmiocie ładunku są objęte ochroną, o ile ładunek stanowi własność osoby 

trzeciej. 

Odp. 174. 

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku ubezpieczenia OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, które 

Zamawiający wyrządził w sowim mieniu. Odpowiedzialność w takiej sytuacji dotyczy szkód wyrządzonych przez 

Zamawiającego w mieniu osób trzecich. 

 

Pyt. 175. 

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie kosztów ich 

odtworzenia. 

Odp. 175. 

Zamawiający potwierdza, iż OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie kosztów ich 

odtworzenia. 

 

Pyt. 176. 

W przypadku OC za produkt prosimy o informacje, co jest produktem wprowadzonym do obrotu. 

Odp. 176. 

Wskazana informacja dostępna jest w treści Załącznika Nr 9 do SIWZ.  Rodzaj wytwarzanych produktów/wyrobów: 

Torhum - środek poprawiający właściwości gleby, energia elektryczna, energia cieplna, surowce wtórne. 

 

Pyt. 177. 

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z 

organizacją lub współorganizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy 

motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, 

gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni 

będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty zajmujące się tą działalnością profesjonalnie. 

Odp. 177. 

Zamawiający wyjaśnia, że zakres ochrony nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody z tytułu organizacji 

imprez związanych ze sportami ekstremalnymi, samochodowymi, wodnymi, motorowymi lub lotniczymi oraz innymi 

imprezami, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że pokazy 

sztucznych ogni będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty zajmujące się tą działalnością profesjonalnie. 

  

Pyt. 178. 

Proszę o informację czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia posiadane, użytkowane, zarządzane 

przez Zamawiającego wysypiska, składowiska, sortownie odpadów, Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów, 

biogazownie itp.? Jeżeli tak, to prosimy o następujące informacje: 
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a) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska śmieci; 

b) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni; 

c) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane obecnie; 

d) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie; 

e) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego 

zamknięcie (kiedy); 

f) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne); 

g) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością 

wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z 

tyt. OC; 

h) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak 

- prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC; 

i) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w 

zakresie ppoż. i ochrony środowiska. 

Odp. 178. 

MPO Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie: 

− odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych; prowadzenia składowiska, 

− letniego i zimowego utrzymania czystości ulic i placów; Zamawiający utrzymuje ok. 920 km ulic, ok. 200 000 m2 

parkingów oraz w sezonie letnim 1 600 000 m2 chodników i ścieżek, 

− obsługi imprez plenerowych; MPO Sp. z o.o. nie organizuje imprez związanych ze sportami ekstremalnymi, 

samochodowymi, wodnymi, motorowymi lub lotniczymi; 

− profesjonalnego niszczenia dokumentów; 

− produkcji i sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby Torhum, 

− utrzymania cmentarza dla zwierząt „Tęczowy las”, 

− edukacji ekologicznej - Zamawiający prowadzi Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania EcoKid, konkursy i akcje edukacyjne (np. sylwestrowy konkurs butelkowy, Sprzątanie świata, 

Wiosenne porządki, Dni Otwarte, Festiwal Nauki i Sztuki, konkursy na zbiórkę makulatury, pikniki, festyny, 

wydarzenia dla mieszkańców Torunia). 

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód związanych z prowadzeniem spalarni odpadów 

(instalacji termicznego przetwarzania odpadów), ponieważ Zamawiający nie posiada instalacji tego typu. Poza tym 

objęta jest cała działalność Zamawiającego wskazana wyżej oraz zawarta w opisie działalności znajdującym się w 

Załączniku nr 9 do SIWZ „Dane do oceny ryzyka ubezpieczeniowego”. 

W załączniku Nr 9 do SIWZ Zamawiający zawarł szczegółowe informacje na temat przebiegu ubezpieczenia 

(dodatkowe wyjaśnienia zawiera odpowiedź na pytania nr 76 i 77), Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 

(dodatkowe wyjaśnienie zawiera odpowiedź na pytanie nr 44). Zamawiający dokładnie opisał także działalność 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych obejmującego sortownię odpadów, kompostownie odpadów, 

stację odzysku biogazu oraz składowisko, itd. Wszelkie informację na temat składowiska, jego otoczenia, rodzaju 

odpadów, pojemności, itd. zostały również opisane w Załączniku Nr 9 do SIWZ.  

 

Pyt. 179. 
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Prosimy o informację czy w zakres ubezpieczonej działalność podmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową 

wchodzi: 

- działalność oczyszczalni ścieków, 

- prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i 

składowania odpadów? Jeżeli tak, to ile jest takich obiektów, jaka jest ich powierzchnia, czy są to obiekty czynne oraz 

czy są tam składowane odpady niebezpieczne, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie? 

- posiadanie/zarządzanie/administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji odpadów? Jeżeli tak to 

ile jest tego typu obiektów i czy odbywa się tam termiczna obróbka śmieci, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie? 

Jeżeli tak, to prosimy o następujące informacje: 

a) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska śmieci; 

b) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni; 

c) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane obecnie; 

d) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie; 

e) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego 

zamknięcie (kiedy); 

f) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne); 

g) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością 

wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z 

tyt. OC; 

h) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak 

- prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC; 

i) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w 

zakresie ppoż. i ochrony środowiska. 

Odp. 179. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 178. 

 

Pyt. 180. 

Prosimy o podanie rodzaju surowców wtórnych, które są sprzedawane przez klienta. 

Odp. 180. 

Zamawiający sprzedaje tworzywa sztuczne, makulaturę, szkło, metale, drewno. 

 

Pyt. 181. 

Prosimy o wskazanie rodzaju odpadów niebezpiecznych  i jednoczesne potwierdzenie, że nie są to odpady toksyczne. 

Odp. 181. 

Magazynowane są odpady pochodzące z grupy 20 – odpady komunalne, z grupy 16 02 – odpady urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych, 16 06 Baterie i akumulatory oraz sporadycznie 16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń 

losowych. Nie są to odpady toksyczne. Stosowne informacje na ten temat Zamawiający zawarł w Załączniku Nr 9 do 

SIWZ. 

 

Pyt. 182. 

Prosimy o opis w jaki sposób jest pozyskiwany i utylizowany gaz składowiskowy. 
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Odp. 182. 

Biogaz składowiskowy jest zasysany oraz ujmowany przez 47 studni odgazowujących i za pośrednictwem modułów 

pompująco-regulujących kierowany jest do unieszkodliwienia w agregatach prądotwórczych. Szczegółowy opis znajduje 

się w załączniku nr 9 do SIWZ 

 

Pyt. 183. 

Proszę o informację czy Zamawiający jest odpowiedzialny za jakikolwiek element transportu? Czy jest 

odpowiedzialny za organizację ruchu transportowego? 

Odp. 183. 

Zamawiający wyjaśnia, iż zarządza flotą pojazdów, która jest przedmiotem ubezpieczenia w Cześć IV zamówienia – 

„Ubezpieczenia floty”. W zakresie prowadzonej działalności Zamawiający odsyła do odpowiedz na pytanie nr 178. 

 

Pyt. 184. 

Proszę o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek 

inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub 

rzekomym): 

• koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian; 

• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej. Jeśli to 

niemożliwe proszę o zlimitowanie do 100.000 zł na jedno i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

Odp. 184. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 165 i 166. 

 

Pyt. 185. 

W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje 

poniższe wyłączenia: 

a)  spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub 

rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);  

b) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);  

3) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania 

budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu; 

c) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w 

obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania 

oraz sprzeniewierzenia;  

d) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, 

prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;  

e) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;  

f) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub podjęcia 

wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych; 

g) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;  

h) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;  
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i) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, 

transmisji danych;  

j) związane ze stosunkiem pracy;  

k) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej; 

l) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych. 

Odp. 185. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 15. 

 

Pyt. 186. 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że akceptują Państwo pełnomocnictwo wydane z kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

Odp. 186. 

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 SIWZ postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z 

zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty oraz oświadczeń 

i dokumentów, załączanych do oferty, a także zmiany i wycofania oferty.  

 

Pyt. 187. 

Proszę o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do 

umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały 

go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ. 

Odp. 187. 

Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do 

umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały 

go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ. W tym zakresie Zamawiający odsyła do postanowień 

treści Klauzuli limitów. 

 

Pyt. 188. 

Proszę o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają 

zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w 

SIWZ i programie ubezpieczenia, i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia 

odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. czyste straty finansowe, szkody w środowisku naturalnym, OC 

pracodawcy). 

Odp. 188. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 74. 

 

Pyt. 189. 

Prośba o uzupełnienie informacji o przedmiocie ubezpieczenia – Konstrukcja budynku i czy podlega z dozorowi 

Numer inwentarzowy 544 nazwa środka trwałego domek letniskowy -1992 Kamionki wartość brutto 110 428,55 

Odp. 189. 

Zamawiający wyjaśnia, iż budynek jest konstrukcji murowanej. Budynek nie jest dozorowany. W domku znajdują się 2 

gaśnice proszkowe GP-6x ABC. Gaśnice poddawane są corocznym przeglądom w miesiącu czerwcu. 
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Pyt. 190.  

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie wysokiego limitu 

W zadaniu 1 przy wartości imienia niespełna 11 mln zł 

a) Klauzula automatycznego pokrycia 5 mln zł (proponujemy zmianę na 20% sumy ub. lub 2 mln zł) 

b) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 1 mln zł (proponujemy zmianę na 200.000,- zł) 

Te kwoty wydają się nieadekwatne. 

Odp. 190. 

W zakresie planowanych inwestycji i zakupów Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 31. Zamawiający nie 

wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 191.  

Prosimy o potwierdzenie, że limit na ubezpieczenie stłuczenie/pęknięcie szyb i przedmiotów szklanych wynosi 10.000,- 

zł – dla zadania nr 1. 

Odp. 191. 

Zamawiający potwierdza, że dla zadania nr 1 limit dla ubezpieczenia stłuczenia/pęknięcia szyb i przedmiotów 

szklanych, w tym w lokalizacjach najmowanych, dzierżawionych itp. wynosi 10 000 zł. 

 

Pyt. 192. 

Prosimy o uściślenie do opisu wymaganego zakresu zadanie 1 § 1 przedmiot ubezpieczenia pojazdy w ruchu i podczas 

postoju” i potwierdzenie, że nie dotyczy to ruchu pojazdu poza miejscem ubezpieczenia /baza transportowa// 

Odp. 192. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 53. 

 

Pyt. 193. 

Prosimy o wyjaśnienie podanej informacji o szkodowości czy kwoty obu tabel należy dodać czy może jedna objaśnia 

drugą. Które szkody z mienia dotyczą zadania 1, a które zadania 2. 

Odp. 193. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania nr 76 i 77. Szkody dotyczące odpowiedzialności cywilnej należy 

rozpatrywać łącznie. 

 

Pyt. 194. 

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Dane do oceny ryzyka ubezpieczeniowego  

Prosimy o udostępnienie szczegółowego, uaktualnionego zestawienia szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych z 

uwzględnieniem daty szkody (a nie jak jest aktualnie: daty wypłaty odszkodowania). Szkodowość w ubezpieczeniach 

komunikacyjnych w sposób istotny wpływa na ocenę ryzyka a data wypłaty odszkodowania może zniekształcać jej 

faktyczny obraz. 

Odp. 194. 

Zamawiający niniejszym przekazuje informacje, o które wnioskował Wykonawca: 
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Wyjaśnienia treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią jej integralną część i są wiążące dla 

wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi 12.02.2021 r. o 

godz. 10:15, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 

Toruń, p. 312. 

 

 

 

Z poważaniem, 

 


