Brokera / Klienta, a szczegółowe dane ubezpieczanego pojazdu muszą zostać przekazane w terminie nie późniejszym niż
w dniu rejestracji pojazdu.
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 2
Proszę o dodanie zapisów w pkt D. Ubezpieczenie Assistance - „dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych do 2,5t,
posiadających jednocześnie ubezpieczenie AutoCasco"
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w ubezpieczeniu assistance:
JEST
1.5 Ubezpieczenie assistance dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych do 2,5t, posiadających jednocześnie
ubezpieczenie AutoCasco
Pytanie nr 3
Ubezpieczone lokalizacje - Wnioskujemy o podanie lokalizacji, w których prowadzona jest działalność Ubezpieczonego.
Jeśli jakaś część działalności jest rozproszona prosimy o jej podanie.
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający informuje, że miejsca prowadzenia działalności Ubezpieczonego to:
siedziba - Toruń, ul. Grudziądzka 159,
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Toruń, ul. Kociewska 37/53,
Miejskie składowisko odpadów ul. Kociewska,
PSZOK przy ul. Kociewskiej 35
PSZOK ul. Dwernickiego 15/15a,
Miejsce świadczenia usług:
Transport odpadów:
Gmina Toruń
Gmina Lubicz
Gmina Wielka Nieszawka
Gmina Łubianka
Gmina Obrowo
Gmina Zławieś Wielka
Gmina Łysomice
Gmina Gniewkowo
Pytanie nr 4
Wnioskujemy o podanie naziemnych i podziemnych zbiorników magazynowych wykorzystywanych w Ubezpieczonych
lokalizacjach przez Zamawiającego:
- adres;
- pojemność;
- naziemny/podziemny;
- co jest magazynowane;
- rok instalacji;
- nr fabryczny lub inne indywidualne oznaczenie - w odniesieniu do zbiorników podziemnych.
Odpowiedź na pytanie 4:
W lokalizacji Toruń, ul Grudziądzka 159 znajduje się zbiornik na paliwo płynne 5000 litrów. Zbiornik jest wyłączony z
ruchu, odłączony od zasilania, wyrejestrowany na czas nieokreślony z rejestru Urzędu Dozoru Technicznego.
W lokalizacji Toruń, ul. Kociewska 53 znajdują się:

1. Zbiornik retencyjny odcieków ze składowiska
• adres: Kociewska 53
• pojemność – 220 m3
• naziemny
• magazynowanie: zbiornik buforowy odcieków ze składowiska przed podaniem ich do oczyszczania w
instalacji odwróconej osmozy
• rok instalacji - 2009
2. Zbiornik retentatu wytworzonego w instalacji odwróconej osmozy
• adres: Kociewska 53

• pojemność – 16 m3
• podziemny
• magazynowanie: zbiornik retentatu wytworzonego w instalacji odwróconej osmozy
• rok instalacji - 2009
3. Zbiornik podczyszczalni ścieków
• adres: Kociewska 53
• pojemność – 1212 m3
• naziemny
• magazynowanie: zbiornik 3-komorowy podczyszczalni ścieków
• rok instalacji - 2009
Zbiorniki podziemne znajdują się w 9 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Torunia.
Pytanie nr 5
Pkt 9. Postanowienie dodatkowe (opisu przedmiotu zamówienia dla części III). Wnioskujemy o doprecyzowanie, że we
wskazanym oświadczeniu „zakład ubezpieczeń ureguluje zobowiązania" w zakresie zawartej umowy ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie 5:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ:
BYŁO
9. W dokumencie ubezpieczenia wymaga się potwierdzenia, że stanowi zabezpieczenie określone w przepisach art. 125
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. Dz.U.2013.21), w szczególności, że w razie wystąpienia negatywnych
skutków w środowisku lub szkód w środowisku, zakład ubezpieczeń ureguluje zobowiązania w przypadku, o którym
mowa w art. 131 ust. 4, na rzecz organu, o którym mowa w art. 129 ust. 1 ww. ustawy.
JEST
9. W dokumencie ubezpieczenia wymaga się potwierdzenia, że stanowi zabezpieczenie określone w przepisach art. 125
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. Dz.U.2013.21), w szczególności, że w razie wystąpienia negatywnych
skutków w środowisku lub szkód w środowisku, zakład ubezpieczeń ureguluje zobowiązania w zakresie zawartej umowy
ubezpieczenia w przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 4, na rzecz organu, o którym mowa w art. 129 ust. 1 ww.
ustawy.
Pytanie nr 6
Wnioskujemy o potwierdzenie, że „szkody i koszty powstałe wskutek wypadku ekologicznego, do którego doszło w
związku z transportem ładunku" nie dotyczą szkód w wykorzystywanych do transportu środkach transportu, ani szkód w
transportowanych ładunkach.
Odpowiedź na pytanie 6:
Zamawiający potwierdza, że szkody i koszty powstałe wskutek wypadku ekologicznego, do którego doszło w związku z
transportem ładunku nie dotyczą szkód w wykorzystywanych do transportu środkach transportu, ani szkód w
transportowanych ładunkach.
Pytanie nr 7
Pkt 13.2 Klauzula rzeczoznawców - wnioskujemy aby zakres klauzuli był ograniczony do sumy gwarancyjnej.
Odpowiedź na pytanie 7:
Zamawiający wyraża zgodę aby zakres klauzuli był ograniczony do sumy gwarancyjnej.
Pytanie nr 8
Pkt 13.12 Klauzula zgłaszania szkód - wnioskujemy o wykreślenie klauzuli z zakresu klauzul obligatoryjnych.
Odpowiedź na pytanie 8:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli zgłaszania szkód z zakresu klauzul obligatoryjnych.
Pytanie nr 9
Pkt 13.13 Klauzula interwencji ubocznej - wnioskujemy o wykreślenie ostatniego zdania klauzuli: „Przystąpienie do
procesu przez Ubezpieczyciela jako interwenienta ubocznego w odniesieniu do sporów dotyczących lub wynikających ze
szkód osobowych nastąpi nawet w przypadku wątpliwości czy powstała szkoda objęta jest zakresem ubezpieczenia."
Odpowiedź na pytanie 9:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ:
BYŁO
13.13 Klauzula interwencji ubocznej

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
W przypadku sporu sądowego pomiędzy Ubezpieczonym, a poszkodowanym lub jego następcami prawnymi
Ubezpieczyciel przystąpi po stronie Ubezpieczonego do toczącego się procesu cywilnego jako interwenient uboczny.
Przystąpienie do procesu przez Ubezpieczyciela jako interwenienta ubocznego w odniesieniu do sporów dotyczących lub
wynikających ze szkód osobowych nastąpi nawet w przypadku wątpliwości czy powstała szkoda objęta jest zakresem
ubezpieczenia.
JEST
13.13 Klauzula interwencji ubocznej
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
W przypadku sporu sądowego pomiędzy Ubezpieczonym, a poszkodowanym lub jego następcami prawnymi
Ubezpieczyciel przystąpi po stronie Ubezpieczonego do toczącego się procesu cywilnego jako interwenient uboczny.
Pytanie nr 10
Pkt 13.15 - Wnioskujemy o zlimitowanie zakresu klauzuli do prac budowlanych o wartości poniżej 500.000 PLN.
Odpowiedź na pytanie 10:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 11
Potwierdzenie, ze osuwania i zapadanie się ziemi wskutek działalności ludzkiej jest wyłączone
Odpowiedź na pytanie 11:
Zamawiający potwierdza, że osuwanie i zapadanie się ziemi wskutek działalności ludzkiej jest wyłączone.
Pytanie nr 12
W przypadku braku odpowiednich zapisów SIWZ zastosowanie mają zapisy ogólnych warunków wykonawcy, w tym
również zastosowanie ma lista wyłączeń, których nie precyzuje SIWZ/Opis przedmiotu zamówienia
Odpowiedź na pytanie 12:
Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku odpowiednich zapisów SIWZ zastosowanie mają zapisy ogólnych
warunków wykonawcy, w tym również zastosowanie ma lista wyłączeń, których nie precyzuje SIWZ/Opis przedmiotu
zamówienia.
Pytanie nr 13
Proszę uprzejmie o opis konstrukcji wszystkich budynków znajdujących się przy ul. Kociewskiej 37/53 w Toruniu z
uwzględnieniem:
- opisu zabezpieczeń ppoż. w każdym z budynków
- opis występujących procesów technologicznych w budynkach
- podział sum ubezpieczenia na poszczególne budynki
- mapka sytuacyjna – plan budynków, odległości pomiędzy budynkami
Odpowiedź na pytanie 13:
Zamawiający informuje, że podział sum ubezpieczenia na poszczególne budynki znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.
Zamawiający informuje, że opis występujących procesów technologicznych znajduję się dokumencie opis ZUOK.
Zamawiający zamieścił Mapkę Sytuacyjną - mapka geodezyjna powykonawcza (na mapie nie jest zaznaczona instalacja
do tlenowej stabilizacji odpadów Biodegma – na zachód od hali kompostowni).
Zamawiający informuje, że:
1. Baza ul. Grudziądzka 159
1.1. Strefy pożarowe.
Wszystkie obiekty zlokalizowane na bazie przy ul. Grudziądzkiej stanowią oddzielne strefy pożarowe.
1.2. Wentylacja.
W budynkach występuje wentylacja grawitacyjna pomieszczeń oraz w wybranych mechaniczna wentylacja wyciągowa.
1.3. Instalacja elektryczna i odgromowa.
1.3.1. Instalacja elektryczna posiada główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego, zlokalizowany przy
wejściu do budynku biurowca, budynku warsztatu.
1.3.2. Ochronę od porażeń stanowi uziemienie rozdzielni prądu elektrycznego oraz zerowanie wszystkich przełączników,
gniazd wtykowych.
1.3.3. Przed wyładowaniami atmosferycznymi obiekty chronione są instalacją odgromową – zwody poziome niskie.
1.4. Zaopatrzenie wodne.

1.4.1. Zewnętrzna sieć hydrantowa: hydranty naziemne o średnicy ø 80 zlokalizowane na obwodowej
wewnątrzzakładowej sieci wodociągowej.
1.4.2. Wewnętrzna sieć hydrantowa: hydranty o średnicy ø 52 z wężami płasko składanymi.
1.4.3. Wewnętrzna sieć hydrantowa oraz zewnętrzna sieć hydrantowa poddawana jest przeglądom zgodnie z
obowiązującym czasookresem raz na rok.
1.5. Podręczny sprzęt gaśniczy.
1.5.1. Obiekty wyposażono w gaśnice proszkowe typu GP-12x/z ABC, GP-6x ABC,GP-4x ABC, GP-2x ABC, gaśnice
śniegowe typu GS-5x BC, urządzenia gaśnicze GSE/UGS-2xBC, koce gaśnicze.
1.5.2. Podręczny sprzęt gaśniczy usytuowany jest w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, poddawany jest
przeglądom i konserwacji zgodnie z obowiązującym czasookresem według wskazań producenta jednak nie rzadziej niż
raz na rok.
1.6. Tablice informacyjno-ostrzegawcze.
1.6.1. Obiekty i pomieszczenia wyposażone są w następujące tablice informacyjno-ostrzegawcze:
- Instrukcja alarmowa i przeciwpożarowa,
- Drogi i wyjścia ewakuacyjne zgodne z PN,
- Zakaz palenia oraz używania ognia otwartego,
- Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne przeciwpożarowe,
- Miejsce usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego,
- Miejsce zbiórki podczas ewakuacji,
- Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- Wykaz numerów alarmowych.
2. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, ul. Kociewska 35-37
2.1. Strefy pożarowe.
Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych każdy obiekt wolnostojący stanowi oddzielną, wydzieloną
strefę pożarową. Wyjątek stanowią budynek sortowni i kompostowni stanowiący jedna strefę pożarową, z której
wydzielono ścianami i stropami oddzieleń przeciwpożarowych oraz drzwiami przeciwpożarowymi EI30 część
administracyjno – socjalną, która jest oddzielną strefą pożarową.
2.2. Wentylacja.
W budynkach występuje wentylacja grawitacyjna pomieszczeń oraz mechaniczna wentylacja wyciągowa.
2.3. Instalacja elektryczna i odgromowa.
2.3.1. Instalacja elektryczna posiada główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego, zlokalizowany przy
wejściu do budynku sortowni oraz przy wejściu do kompostowni.
2.3.2. Ochronę od porażeń stanowi uziemienie rozdzielni prądu elektrycznego oraz zerowanie wszystkich przełączników,
gniazd wtykowych.
2.3.3. Przed wyładowaniami atmosferycznymi obiekty chronione są instalacją odgromową – zwody niskie.
2.4. Zaopatrzenie wodne.
2.4.1. Zewnętrzna sieć hydrantowa: hydranty naziemne o średnicy ø 80 zlokalizowane na obwodowej
wewnątrzzakładowej sieci wodociągowej.
2.4.2. Wewnętrzna sieć hydrantowa : hydranty o średnicy ø 52 z wężami płasko składanymi i hydranty o średnicy ø 52 z
wężem półsztywnym.
2.4.3. Wewnętrzna sieć hydrantowa oraz zewnętrzna sieć hydrantowa poddawana jest przeglądom zgodnie z
obowiązującym czasookresem raz na rok.
2.5. Podręczny sprzęt gaśniczy.
2.5.1. Obiekty wyposażono w gaśnice proszkowe typu GP-6xABC i GP-4xABC, gaśnice śniegowe typu GS-5xBC,
urządzenia gaśnicze GSE-2x, koce gaśnicze.
2.5.2. Podręczny sprzęt gaśniczy usytuowany jest w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, poddawany jest
przeglądom i konserwacji zgodnie z obowiązującym czasookresem według wskazań producenta jednak nie rzadziej niż
raz na rok.
2.6. System oddymiania.
2.6.1. Klapy dymowe do oddymiania i przewietrzania budynku i klatki schodowej usytuowane w budynku sortowni i
kompostowni, połączone z systemem alarmowania i centralką zlokalizowaną w dyspozytorni sortowni.
2.6.2. System oddymiania podlega przeglądom i konserwacji zgodnie z przyjętymi czasookresami wynikającymi z DTR
dwa razy na rok.
2.7. Tablice informacyjno-ostrzegawcze.
2.7.1. Obiekty i pomieszczenia wyposażone są w następujące tablice informacyjno-ostrzegawcze:
- Instrukcja alarmowa i przeciwpożarowa,
- Drogi i wyjścia ewakuacyjne zgodne z PN,
- Zakaz palenia oraz używania ognia otwartego,

- Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne przeciwpożarowe,
- Miejsce usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego,
- Miejsce zbiórki podczas ewakuacji,
- Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- Wykaz numerów alarmowych.
2.8. Stacja odzysku biogazu.
2.8.1. Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, mieszczących się przy ul. Kociewskiej 35 i 37
zlokalizowano stacje kontenerowe odzysku biogazu, którego głównym składnikiem energetycznym jest metan CH4.
2.8.2. Aspekty zagrożenia wybuchem dla stacji pozyskiwania biogazu zawiera Dokument Zabezpieczenia Przed
Wybuchem dla tej instalacji.
Powyższe opracowano na podstawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Dokumentów Zabezpieczenia Przed
Wybuchem.
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek mienie wyłączone tymczasowo z eksploatacji powyżej 30 dni? Jeśli tak, to proszę
o opis. Czy odłączone są w takim wypadku źródła zasilania? Czy zapewniony jest stały dozór?
Odpowiedź na pytanie 14:
W lokalizacji Toruń, ul Grudziądzka 159 znajduje się zbiornik na paliwo płynne 5000 litrów. Zbiornik jest wyłączony z
ruchu, odłączony od zasilania, wyrejestrowany na czas nieokreślony z rejestru Urzędu Dozoru Technicznego.
Pytanie nr 15
Uprzejma prośba o przekazanie opisu instrukcji ppoż.
Odpowiedź na pytanie 15:
Zamawiający informuje, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Pytanie nr 16
Czy MPO Toruń zajmuje się przetwarzaniem odpadów? Jeśli tak, to proszę o opis procesu?
Odpowiedź na pytanie 16:
Zamawiający wyjaśnia, że Spółka posiada Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Informacje dotyczące
przetwarzania odpadów umieszczone zostały w dokumencie Opis ZUOK. Zamawiający informuje, że szczegółowy opis
procesu przetwarzania odpadów jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Pytanie nr 17
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odszkodowawczego 3.000.000 zł z tytułu pożaru, wybuchu, przepięcia
Odpowiedź na pytanie 17:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 18
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na ryzyko pożaru (niezależnie od przyczyny powstania) – 10% szkody min.
50.000,00 zł
Odpowiedź na pytanie 18:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 19
Uprzejma prośba o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 07.03.2018r.
Odpowiedź na pytanie 19:
Zamawiający zmienił termin składania ofert na 13.03.2018r.
Pytanie nr 20
Ponadto, w związku z przeprowadzonymi oględzinami ryzyka w dniu 06.02.2018r., prosimy o potwierdzenie wypełnienia
następujących zaleceń we wskazanych terminach, uprzejma prośba o pisemne odniesienie się do każdego z punktów:
1. Szkolenia ppoż. pracowników ochrony
Zaleca się, aby w praktycznych szkoleniach pracowników z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego uczestniczyli
pracownicy ochrony.
Czas realizacji: 6 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony
2. Dostęp do sprzętu gaśniczego
Zaleca się zabezpieczenie skrzynek hydrantowych w hali sortowni przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez
zabudowę odbojnic.

Czas realizacji – 6 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony.
3. Zakaz palenia
Zaleca się kategorycznie przestrzegać zakazu palenia obowiązującego na terenie analizowanych lokalizacji MPO w
Toruniu w łącznie z karami regulaminowymi za łamanie obowiązującego zakazu. Rekomendujemy:
- objęcie strefy składowania butli z gazami technicznymi w lokalizacji Kociewska 37 monitoringiem poprzez system
kamer CCTV
- doposażenie miejsca przed palarnią w hali sortowni, gdzie pracownicy palą pomimo zakazu w metalowe
popielnice.
Czas realizacji: niezwłocznie i przez cały czas trwania umowy Ubezpieczenia
4. Wymogi i zalecenia zawarte w dokumentach dot. bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego
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.
Zaleca się nie stosować w strefach zagrożonych wybuchem urządzeń nie dostosowanych do pracy w danej strefie
zagrożonej wybuchem, np. przenośnych urządzeń grzewczych elektrycznych.
Czas realizacji niezwłocznie i przez cały okres Ubezpieczenia
5. Użytkowanie i konserwacja budynków i zastosowanych w nich instalacji, systemów i urządzeń
Zaleca się użytkowanie budynków wraz zabudowanymi w nich instalacjami, systemami i urządzeniami, w tym
służących ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przeznaczeniem oraz przeprowadzenie badań i konserwacji zgodnie
z zaleceniami producentów urządzeń i systemów, które w nich występują. Zalecenia sformułowane w wyniku
przeprowadzonych przeglądów powinny być niezwłocznie wykonywane.
W dniu oględzin centralka systemu detekcji gazu w jednej z jednostek wytwórczych kogeneratora sygnalizowała
uszkodzenie, a protokół z ostatniego przeglądu centralki POLON ALFA zawiera zalecenia do wykonania przed
kolejnym przeglądem.
Czas realizacji – niezwłocznie i przez cały czas trwania umowy Ubezpieczenia
6. System sygnalizacji pożaru
Zaleca się:
a) rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru (czujki dymu w wybranych strefach sortowni i kompostowni wpięte w
centralę nadzorującą system oddymiania POLON ALFA Ignis 1000) o pomieszczenia techniczne na terenie
Zakładu, w tym stacje transformatorowe, rozdzielnie, sterownie, dyspozytornie, jednostki wytwórcze zespołu
prądotwórczego jednostki kogeneracyjnej, palarni). Instalacja powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normach serii PKN-CEN/TS 54-14.
b) uruchomienie systemy sygnalizacji pożaru zainstalowanego w kontenerze biogazu w ZUOK opartego o centralę
Siemens FC10
c) sprawdzenie możliwości technicznych istniejących centrali systemu sygnalizacji pożaru Ignis 1 000 i Siemens i ich
zintegrowania w systemie master-slave, by sygnał alarmowy z systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanego w
stacji kontenerowej biogazu ZUOK był wyświetlany w dyspozytorni sortowni
d) centrala SSP nadzorująca prace innych central w systemie master-slave była umieszczona w miejscu z
zapewniona całodobową obsługą
e) sygnał alarmowy z centralki systemu przekazywany był automatycznie do stanowiska monitoringu PSP w sposób
uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem.
Czas realizacji: b – niezwłocznie, natomiast a, c, d, e - 6 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony
7. Zabezpieczenia techniczne sortowni
Zaleca się wyposażenie ZUOK w ponadnormatywne zabezpieczenia:
a) rekomendujemy objęcie strefy przyjęcia odpadów w 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
b) sprawdzenie możliwości objęcia ochroną urządzeń linii sortowniczej w miejscach, w których może dojść do
zainicjowania pożaru poprzez zainstalowanie Samoczynnych Urządzeń Gaśniczych
Czas realizacji - 6 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony
8. Zaleca się:
a) zwiększenie częstotliwości wykonywania pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej w halach
produkcyjno-magazynowych; rekomendujemy wykonywanie w/w pomiarów cyklicznie raz w roku
b) wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej w strefach zagrożonych wybuchem raz w roku
c) 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
d) opracowanie i wdrożenie w Zakładzie tzw. check-listy z wyszczególnieniem punktów newralgicznych instalacji
elektroenergetycznej (np. silników, wałów, rolek taśmociągów) i ich cyklicznie sprawdzanie podczas przestojów
instalacji oraz pod obciążeniem pirometrem z adnotacją wyników kontroli (np. w normie/przekroczenie
parametrów pracy z adnotacją o stwierdzonej nieprawidłowości) i podpisem pracownika wykonującego
kontrolę; częstotliwość przeprowadzanej kontroli należy ustalić z Zakładowymi Służbami Technicznymi (raz w
tygodniu, raz w miesiącu)
e) weryfikacja stopnia zabezpieczenia IP instalacji i urządzeń elektrycznych w obszarach Zakładu, w których
występuje zapylenie (sortownia) lub gdzie ma miejsce czyszczone na mokro (sortownia, hala doczyszczania
kompostu); w przypadku zidentyfikowania instalacji, urządzeń o IP niewystarczającym do występującego
zagrożenia, należy dokonać ich wymiany
f) nie składować materiałów palnych w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń elektrycznych, źródeł ciepła (itp.
oświetlenia, rozdzielni, szaf sterowniczych itp.), minimalna odległość 2.5 m.
g) wyłączać urządzenia AGD i RTV z zasilania po godzinach pracy; rekomendujemy, aby prywatne urządzenia
elektryczne RTV i AGD (czajniki, kuchenki elektryczne, ekspresy do kawy, wentylatory itp.) były użytkowane tylko
w pomieszczeniach socjalnych w miejscach przeznaczonych do tego celu; sprzęt AGD i RTV powinny być
umieszczony tylko na podłożu niepalnym, wokół każdego urządzenia powinna być zapewnione min. 1 m
przestrzeni wolnej od materiałów palnych, właściwa lokalizacja i stan techniczny urządzeń powinny być
sprawdzane codziennie; dodatkowo urządzenia te powinny być objęte kontrolą stanu technicznego i
bezpieczeństwa użytkowania zintegrowaną z badaniami instalacji elektrycznej w obiekcie.
Czas realizacji: a, b, c, f, g niezwłocznie i przez cały czas trwania umowy Ubezpieczenia, d 6 miesięcy od daty
rozpoczęcia ochrony e 3 miesiące od daty rozpoczęcia ochrony
9. Dostęp do sprzętu gaśniczego
Zaleca się nie zastawiać, blokować oraz w żaden inny sposób nie utrudniać dostępu do podręcznego sprzętu
gaśniczego i hydrantów wewnętrznych. Zaleca się zabezpieczenie skrzynek hydrantowych w hali sortowni przed
uszkodzeniem mechanicznym poprzez zabudowę odbojnic.
W dniu oględzin nie zauważono zastawionych hydrantów, a skrzynki hydrantowe z brakującymi kluczami było
pozostawione w pozycji otwartej
Czas realizacji – niezwłocznie i przez cały czas trwania umowy Ubezpieczenia
10. 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.
Czas realizacji niezwłocznie i przez cały okres Ubezpieczenia.
11. Zaleca się użytkowanie budynków wraz zabudowanymi w nich instalacjami, systemami i urządzeniami, w tym
służących ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przeznaczeniem oraz przeprowadzenie badań i konserwacji
zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń i systemów, które w nich występują. Zalecenia sformułowane w
wyniku przeprowadzonych przeglądów powinny być niezwłocznie wykonywane. W dniu oględzin nie centrala
Siemens FC100 w stacji biogazu była najprawdopodobniej odłączona od zasilania, a centralka systemu detekcji
gazu w jednostce wytwórczej ko generatora sygnalizowała uszkodzeń.
Czas realizacji – niezwłocznie i przez cały czas trwania umowy Ubezpieczenia.
12. Zaleca się nie składować butli LPG 11 kg (pustych/pełnych) wewnątrz budynku. Zgodnie z przepisami butle z
gazami technicznymi (pełne/puste) powinny być składowane w zewnętrznych kontenerach stalowych, a
kontenery o łącznej masie gazu w butlach do 440 kg, powinny być ustawiane w odległości co najmniej 3 m - od
budynków konstrukcji niepalnej, od studzienek i innych zagłębień terenu oraz od granicy działki. Butle można
składować w kontenerach przy ścianie budynku o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 w odległości
co najmniej 2 m w poziomie i co najmniej 9 m w pionie od znajdujących się w niej otworów okiennych i
drzwiowych w miejscach, gdzie nie są narażone na uszkodzenie mechaniczne. Dodatkowo zaleca się doposażyć
miejsce składowania butli LPG w gaśnice proszkowe w ilości środka gaśniczego dobrane do ilości składowanego
jednorazowo gazu płynnego.
Czas realizacji – niezwłocznie i przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia
13. Zaleca się nie składować materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych (np. stacje kontenerowe jednostki
kogeneracji) nie stanowiących ich wyposażenia.

Czas realizacji – niezwłocznie
14. Zaleca się przesłać protokoły z konserwacji hydrantów zewnętrznych stanowiących zaopatrzenie wodne do
zewnętrznego gaszenia pożaru dla ZUOK z podaniem ich wydajności w celu weryfikacji, czy mogą stanowić
wydajne źródło wody do gaszenia pożaru. Zaleca się przesłać potwierdzenie uzyskanej w dniu oględzin
informacji, że pompa hydroforowa elektryczna podnosząca ciśnienie wody w sieci posiada zasilanie rezerwowe.
Czas realizacji – niezwłocznie
15. Zaleca się rozszerzenie zainstalowanego w Zakładzie automatycznego systemu sygnalizacji pożaru o
pomieszczenia techniczne na terenie Zakładu, w tym stacje transformatorowe, rozdzielnie, sterownie,
dyspozytornie, jednostki wytwórcze zespołu prądotwórczego jednostki ko generacyjnej, palarni). Instalacja
powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach serii PKN-CEN/TS 54-14. Zaleca się
sprawdzenie możliwości technicznych istniejących centrali systemu sygnalizacji pożaru Ignis 1 000 i Siemens
FC100 i ich zintegrowania tak (system master-slave), by sygnał alarmowy z systemu sygnalizacji pożaru
zainstalowanego w stacji biogazu był wyświetlany w dyspozytorni sortowni. Rekomendujemy także, aby: centrala SSP nadzorująca prace innych central w systemie master-slave była umieszczona w miejscu z
zapewniona całodobową obsługą - sygnał alarmowy z centralki systemu przekazywany był automatycznie do
stanowiska monitoringu PSP w sposób uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem.
Czas realizacji: 6 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony
Odpowiedź na pytanie 20:
Zamawiający informuje, że:
Ad1. Szkolenia ppoż. pracowników ochrony
Zamawiający informuje, że planuje dwa praktyczne szkolenia z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego dla
pracowników w ciągu najbliższego pół roku. Zamawiający poinformuje firmę świadczącą usługę ochrony o
praktycznych szkoleniach z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, do których zaproszeni zostaną także pracownicy
ochrony.
Ad2. Dostęp do sprzętu gaśniczego
Ze względu na usytuowanie hydrantów nie ma możliwości zainstalowania odbojników.
Zamawiający w zamian oznakuje dodatkowo skrzynki hydrantowe taśmami bezpieczeństwa. Monitorowana będzie
również czystość i widoczność skrzynek hydrantowych.
Ad3. Zakaz palenia
Zmawiający potwierdza, że egzekwuje i będzie egzekwować przestrzeganie zakazu palenia obowiązującego na
terenie analizowanych lokalizacji MPO w Toruniu, łącznie z karami regulaminowymi za łamanie obowiązującego
zakazu.
Zamawiający planuje przeniesienie strefy składowania butli z gazami technicznymi na teren zakładu głównego (A),
gdzie jest monitoring.
Zamawiający informuje, że doposaży miejsca, w których dozwolone jest palenie papierosów w metalowe popielnice.
Ad 4. Wymogi i zalecenia zawarte w dokumentach dot. bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego
Zamawiający potwierdza, że stosuje i przestrzega 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.
Zamawiający wyjaśnia, że stosuje przenośne urządzenia grzewcze elektryczne w celu utrzymania procesu
technologicznego w poszczególnych pomieszczeniach. Urządzenia te zostaną dostosowane do pracy w danej strefie
zagrożonej.
Ad5. Użytkowanie i konserwacja budynków i zastosowanych w nich instalacji, systemów i urządzeń
Zamawiający potwierdza, że użytkuje budynki wraz z zabudowanymi w nich instalacjami, systemami i urządzeniami,
w tym służącymi ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przeznaczeniem oraz przeprowadza badania i konserwacje
zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń i systemów, które w nich występują oraz wykonuje zalecenia
sformułowane w wyniku przeprowadzonych przeglądów.
Ad6. System sygnalizacji pożaru
Zamawiający niezwłocznie uruchomi system sygnalizacji pożaru zainstalowany w kontenerze biogazu w ZUOK oparty
o centralę Siemens FC100.
Zamawiający nie deklaruje wykonania zaleceń opisanych w pkt. 6. a), c), d), e).

Ad7. Zabezpieczenia techniczne sortowni
Zamawiający nie deklaruje wykonania wskazanych ponadnormatywnych zabezpieczeń.
Ad8. Zaleca się:
a) Zamawiający nie deklaruje wykonywania wymienionych badań raz w roku,
b) Zamawiający będzie wykonywał pomiary instalacji elektrycznej w strefach zagrożonych wybuchem raz w roku.
c) Zamawiający nie deklaruje wykonania zalecenia.
d) Zamawiający nie deklaruje wykonani a zalecenia.
e) Zamawiający nie deklaruje wykonani a zalecenia.
f) Zamawiający zobowiązuje się nie składować materiałów palnych w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń
elektrycznych, źródeł ciepła (itp. oświetlenia, rozdzielni, szaf sterowniczych itp.), minimalna odległość 2.5 m.
g) Zamawiający zobowiązuje się, że urządzenia AGD i RTV będą wyłączone z zasilania po godzinach pracy.
Zamawiający informuje, że urządzenia AGD i RTV znajdują się w miejscach wyznaczonych – jadalniach,
pomieszczeniach socjalnych oraz są umieszczone na niepalnej powierzchni/ podłożu.
Ad9. Dostęp do sprzętu gaśniczego
Zamawiający potwierdza, że nie będzie zastawiać, blokować oraz w żaden inny sposób nie będzie utrudniać dostępu do
podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych.
Ze względu na usytuowanie hydrantów nie ma możliwości zainstalowania odbojników.
Zamawiający oznakuje dodatkowo skrzynki hydrantowe. Monitorowana będzie również czystość i widoczność skrzynek
hydrantowych.
Ad 10.
Zamawiający potwierdza, że przestrzega i będzie 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.
Ad11.
Zamawiający potwierdza, że użytkuje budynki wraz z zabudowanymi w nich instalacjami, systemami i urządzeniami, w
tym służącymi ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przeznaczeniem oraz przeprowadza badania i konserwacje zgodnie
z zaleceniami producentów urządzeń i systemów, które w nich występują oraz wykonuje zalecenia sformułowane w
wyniku przeprowadzonych przeglądów.
Zamawiający niezwłocznie uruchomi system sygnalizacji pożaru zainstalowany w kontenerze biogazu w ZUOK oparty o
centralę Siemens FC100 oraz usunie uszkodzenie centralki systemu detekcji gazu w jednostce wytwórczej ko generatora.
Ad12.
Zamawiający informuje, że butle LPG nie będą składowane wewnątrz budynków. Zamawiający potwierdza, że butle z
gazami LPG są składowane zgodnie z przepisami prawa.
Ad13.
Zamawiający potwierdza, że nie będzie składować materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych (np. stacje
kontenerowe jednostki kogeneracji) nie stanowiących ich wyposażenia.
Ad14.
Zamawiający zamieścił wraz z odpowiedziami na pytania protokoły z konserwacji hydrantów zewnętrznych stanowiących
zaopatrzenie wodne.
Pompy podnoszące ciśnienie wody posiadają zasilanie awaryjne – agregat prądotwórczy 30kW.
Ad15.
Zamawiający nie deklaruje wykonania zalecenia.
Pytanie nr 21
Przesłanie opisu przedmiotu zamówienia w wersji edytowalnej
Odpowiedź na pytanie 21:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 22

Potwierdzenie, że zapis w klauzuli warunków i taryf (dotyczy wszystkich ryzyk z opisu przedmiotu zamóeienia) nie
dotyczy sum gwarancyjnych, limitów, a także sum w systemie pierwszego ryzyka
Odpowiedź na pytanie 22:
Zamawiający potwierdza, że klauzula warunków i taryf (dotyczy wszystkich ryzyk z opisu przedmiotu zamówienia) nie
dotyczy sum gwarancyjnych, limitów, a także sum w systemie pierwszego ryzyka.
Pytanie nr 23
Proszę o potwierdzenie, że klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia (7.24) nie dotyczy sum gwarancyjnych, limitów, a
także sum w systemie pierwszego ryzyka
Odpowiedź na pytanie 23:
Zamawiający potwierdza, że klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia (7.24) nie dotyczy sum gwarancyjnych, limitów, a
także sum w systemie pierwszego ryzyka
Pytanie nr 24
Wykreślenie klauzuli błędów i przeoczeń (7.27)
Odpowiedź na pytanie 24:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 25
Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli maszyn od uszkodzeń w wysokości 10% szkody min. 1000 zł
Odpowiedź na pytanie 25:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 26
W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej, uprzejmie proszę o potwierdzenie, że ochroną objęta jest ustawowa
odpowiedzialność ubezpieczenia
Odpowiedź na pytanie 26:
Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ochroną objęta jest ustawowa
odpowiedzialność ubezpieczenia.
Pytanie nr 27
Proszę o potwierdzenie, że w klauzuli czystych strat finansowych zastosowanie będą miały następujące wyłączenia:
1) 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);
2) 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;
4) 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;
5) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych,
prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
6) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
7) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec
tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
8) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
9) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
10) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji,
transmisji danych;
11) związane ze stosunkiem pracy;
12) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
13) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.
Odpowiedź na pytanie 27:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ:
BYŁO
Czysta strata finansowa – szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty finansowe obejmują
wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami: w następstwie działań nie objętych umową, wskutek
wykonywania władzy publicznej, niedotrzymania terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające z

działalności reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego, wynikające z
naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa
antymonopolowego, szkody związane ze stosunkiem pracy, szkody wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub
innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny
ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu.
JEST
Czysta strata finansowa – szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty finansowe obejmują
wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami:

• w następstwie działań nie objętych umową,
• wskutek wykonywania władzy publicznej,
• niedotrzymania terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów wstępnych i innych
kosztorysów, poręczeń lub gwarancji,
• wynikające z działalności reklamowej,
• związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego, racjonalizacji,
automatyzacji, transmisji danych,
• wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o
nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, naruszenia praw autorskich i licencyjnych,
• szkody związane ze stosunkiem pracy,
• szkody wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace
jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym
związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu,
• 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),
• spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy),
• powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa,
kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu,
• 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,
• powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub
podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności
kontrolnych,
• powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
• wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich,
• powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.
Pytanie nr 28
W odniesieniu do szkód spowodowanych wyciekiem, emisją lub przedostaniem się substancji do gruntu, powietrza
wody jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (Włączenie odpowiedzialności za szkody rzeczowe lub osobowe
wynikające z uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych), Zamawiający potwierdza, że:
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone wskutek uwolnienia się
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych z przedsiębiorstwa Ubezpieczonego, które spowodowało skażenie wody,
gruntu lub powietrza oraz koszty usunięcia, neutralizacji skażenia lub oczyszczenia wody, gruntu lub powietrza z
substancji niebezpiecznych poniesione przez osobę trzecią, o ile:
a) uwolnienie się substancji niebezpiecznych powodujące szkodę musi mieć charakter zdarzenia nagłego, niemożliwego
do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia przy zachowaniu przez Ubezpieczonego należytej staranności w
prowadzeniu przedsiębiorstwa;
b) początek uwalniania się substancji wyrządzającej szkodę musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia;
c) zgłoszenie szkody objętej zakresem niniejszej klauzuli winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7
dni od momentu rozpoczęcia uwalniania się substancji niebezpiecznej wyrządzającej szkodę. W przypadku
niedotrzymania terminu z winy umyślnej
lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli niedotrzymanie terminu
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

Termin „uwolnienie” obejmuje następujące zjawiska: rozlanie, wyciek, wypompowanie, wylanie, emisja, opróżnienie,
wtłoczenie, wyrzucenie lub usunięcie, wydzielenie, rozrzucenie i wydobycie się.
Odpowiedź na pytanie 28:
Zamawiający potwierdza, że:
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone wskutek uwolnienia się
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych z przedsiębiorstwa Ubezpieczonego, które spowodowało skażenie wody,
gruntu lub powietrza oraz koszty usunięcia, neutralizacji skażenia lub oczyszczenia wody, gruntu lub powietrza z
substancji niebezpiecznych poniesione przez osobę trzecią, o ile:
a) uwolnienie się substancji niebezpiecznych powodujące szkodę musi mieć charakter zdarzenia nagłego, niemożliwego
do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia przy zachowaniu przez Ubezpieczonego należytej staranności w
prowadzeniu przedsiębiorstwa;
b) początek uwalniania się substancji wyrządzającej szkodę musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia;
c) zgłoszenie szkody objętej zakresem niniejszej klauzuli winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7
dni od momentu rozpoczęcia uwalniania się substancji niebezpiecznej wyrządzającej szkodę. W przypadku
niedotrzymania terminu z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć
świadczenie, jeżeli niedotrzymanie terminu przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie
okoliczności i skutków wypadku.
Termin „uwolnienie” obejmuje następujące zjawiska: rozlanie, wyciek, wypompowanie, wylanie, emisja, opróżnienie,
wtłoczenie, wyrzucenie lub usunięcie, wydzielenie, rozrzucenie i wydobycie się.
Pytanie nr 29
Czy we wskazanych w SIWZ miejscach ubezpieczenia są aktualne poniżej wskazane przeglądy okresowe i czy w
protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczące:
a)
sprzętu przeciwpożarowego;
b)
instalacji elektrycznej i odgromowej;
c)
instalacji gazowej;
d)
przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
e)
instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
f)
instalacji ciśnieniowych;
g)
przeglądów budowalnych.
Odpowiedź na pytanie 29:
Zamawiający informuje, że
Toruń, ul. Grudziądzka 159:
Instalacja odgromowa – badania bez zastrzeżeń – termin następnego badania 2019-04-28
Instalacja elektryczna – badania bez zastrzeżeń – termin następnego badania 2018-08-20
Instalacja ciśnieniowa – sprężarka, zbiorniki dopuszczone przez UDT do 2018-08
W ZUOK są wskazane w pytaniu aktualne przeglądy okresowe, w protokołach z dokonanych przeglądów nie
stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.
A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
Pytanie nr 30
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE
Prosimy o modyfikację treści SIWZ i zmianę treści - poprzez wprowadzenie imitu na ryzyko szkód spowodowanych
pożarem, eksplozją, dymem i/lub sadzą w wysokości (maksymalnie) 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie 30:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ
Pytanie nr 31
PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE
Prosimy o modyfikację treści SIWZ i zmianę treści –poprzez wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód
spowodowanych pożarem, eksplozją, dymem i/lub sadzą w wysokości 10 % szkody, nie mniej, niż 20.000 zł
a dla pozostałych szkód – 1.000 zł
Odpowiedź na pytanie 31:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ
Pytanie nr 32

PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE
Prosimy o modyfikację treści SIWZ i zmianę treści – zmniejszenie górnego limitu w Klauzuli Automatycznego Pokrycia z
10 000 000,00 zł do 5 000 000,00 zł.
Odpowiedź na pytanie 32:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 33
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:

„Odszkodowania wypłacane będą:
- w przypadku budynków i budowli – w pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej kosztorysem, fakturami i
rachunkami, który uwzględni m.in. zakres uszkodzonych elementów, konieczność przeprowadzenia dodatkowych,
niezbędnych dla odtworzenia mienia napraw, dotychczasową technologię, konstrukcję, wymiary, standardy
wykończenia, takie same lub najbardziej zbliżone materiały itp. bez względu na wiek oraz zużycie techniczne,”
Prosimy potwierdzenie, że roszczenia złożone w oparciu o faktury, rachunki i kosztorysy będą podlegać weryfikacji oraz,
że nie jest intencją Zamawiającego doprowadzenie do nieograniczonego zakresu szkody lub modernizacji przedmiotu
szkody przez wprowadzenie zapisu o uznaniu dodatkowych, niezbędnych dla odtworzenia mienia napraw.
Odpowiedź na pytanie 33:
Zamawiający potwierdza, że roszczenia złożone w oparciu o faktury, rachunki i kosztorysy będą podlegać weryfikacji
oraz, że nie jest intencją Zamawiającego doprowadzenie do nieograniczonego zakresu szkody lub modernizacji
przedmiotu szkody przez wprowadzenie zapisu o uznaniu dodatkowych, niezbędnych dla odtworzenia mienia napraw.
Pytanie nr 34
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
- W przypadku mienia ubezpieczonego według wartości księgowej brutto, wartości odtworzeniowej Ubezpieczyciel nie
będzie potrącał kwot wynikających ze zużycia technicznego, ani stosował współczynników lub procentowych
wskaźników zużycia mienia, mogących mieć istotny wpływ na obniżenie wysokości odszkodowania wyliczonej zgodnie z
powyższymi zapisami. Granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela może być wyłącznie wartość księgowa
brutto/księgowa netto/odtworzeniowa zniszczonego lub uszkodzonego mienia (zarówno przy szkodzie częściowej, jak i
całkowitej).
Prosimy o wkreślenie słów „księgowa netto” w powyższym zapisie – brak mienia ubezpieczanego według tej wartości
Odpowiedź na pytanie 34:
Zamawiający potwierdza, iż w aktualnym postępowaniu przetargowym nie zgłosił do ubezpieczenia mienia w wartości
księgowej netto. Zamawiający wykreśla słowa „księgowa netto”.
Pytanie nr 35
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
Prosimy o modyfikację treści SIWZ i zmianę treści
z:
Odpowiedzialność za szkody, w tym szczególnie zalaniowe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio
na podłodze.
na:
Odpowiedzialność za szkody, w tym szczególnie zalaniowe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio
na podłodze, za wyjątkiem szkód powstałych wskutek zalania mienia od podłoża w pomieszczeniach składowych
usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą
Odpowiedź na pytanie 35:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 36
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
Klauzula kosztów dodatkowych

Prosimy modyfikację treści SIWZ i zmianę treści poprzez wykreślenie pkt d o treści: „zwiększone koszty
odtworzenia maszyn, materiałów archiwalnych (np. osuszanie) wykonanych na specjalne zamówienie,
powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem;”
Odpowiedź na pytanie 36:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ:
BYŁO
Klauzula kosztów dodatkowych

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego
umową ubezpieczenia z limitem odpowiedzialności 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia:

a.

koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia;

b.

koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu
części niezdatnych do użytku;
koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia
działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia;
koszty wynikające ze zniszczenia lub utraty mienia (w tym mienia osób trzecich), powstałe na skutek akcji
ratowniczej lub w związku z likwidacją szkody;
zwiększone koszty odtworzenia maszyn, materiałów archiwalnych (np. osuszanie) wykonanych na specjalne
zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem;
konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego związane z ustaleniem
zakresu i rozmiaru szkody z podlimitem 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;
koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (z
wyjątkiem frachtu lotniczego) pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w
ubezpieczonych przedmiotach podlegającą odszkodowaniu z podlimitem 100 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia.

c.

d.
e.
f.

JEST
Klauzula kosztów dodatkowych
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego
umową ubezpieczenia z limitem odpowiedzialności 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia:

a.

koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia;

b.

koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu
części niezdatnych do użytku;
koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia
działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia;
koszty wynikające ze zniszczenia lub utraty mienia (w tym mienia osób trzecich), powstałe na skutek akcji
ratowniczej lub w związku z likwidacją szkody;
zwiększone koszty odtworzenia maszyn, materiałów archiwalnych (np. osuszanie) wykonanych na specjalne
zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem –
podlimit 100 000 zł na jedno o wszystkie zdarzenia;
konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego związane z ustaleniem
zakresu i rozmiaru szkody z podlimitem 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;
koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (z
wyjątkiem frachtu lotniczego) pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w
ubezpieczonych przedmiotach podlegającą odszkodowaniu z podlimitem 100 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia.

c.

d.

e.
f.

Pytanie nr 37
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:

Prosimy modyfikację treści SIWZ i zmianę treści
z:
Katastrofa budowlana
Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego
części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i
obudowy wykopów. Klauzula nie obejmuje ochroną budynków przed datą końcowego odbioru, tymczasowo
oddanych do użytkowania i do mienia nieużytkowanego zgodnie z przeznaczeniem.
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania
pozwolenia na budowę;
2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 1 000 000 zł - obligatoryjny zakres;
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia 2 000 000 zł – fakultatywny zakres.
na:
Katastrofa budowlana
Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego
części, niezależnie od przyczyny pierwotnej . Klauzula nie obejmuje ochroną obiektów budowlanych przed datą
końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania, nieużytkowanych zgodnie z przeznaczeniem oraz
szkód w obiektach budowlanych powstałych wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych,
przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające
pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub
konstrukcji dachu.
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu wyma-gającego uzyskania
pozwolenia na budowę;
2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 1 000 000 zł - obligatoryjny zakres;
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia 2 000 000 zł – fakultatywny zakres.
Odpowiedź na pytanie 37:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 38
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:

Prosimy modyfikację treści SIWZ i zmianę treści
z:
Klauzula przepięć
o brzmieniu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia,
powstałe wskutek przetężeń, przepięć, spowodowanych niewłaściwymi parametrami prądu elektrycznego
wyładowaniami atmosferycznymi, pośrednim uderzeniem pioruna lub innymi zjawiskami elektrycznymi,
uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz związane z tym szkody następcze, a także przepięcia powstałe z
innych przyczyn, za które nie budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie (podmioty
zewnętrzne). Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu,
które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia.

na:
Klauzula przepięć
o brzmieniu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia,
powstałe wskutek przetężeń, przepięć, spowodowanych niewłaściwymi parametrami prądu elektrycznego
wyładowaniami atmosferycznymi, pośrednim uderzeniem pioruna lub innymi zjawiskami elektrycznymi,
uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz związane z tym szkody następcze, a także przepięcia powstałe z
innych przyczyn, za które nie budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie (podmioty
zewnętrzne). Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu,
które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą
klauzulą wyłączone są szkody:
a) w licznikach, miernikach,
b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach,
grzejnikach, lampach,
c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami lub przeglądami);
Odpowiedź na pytanie 38:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ:
BYŁO
Klauzula przepięć
o brzmieniu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia,
powstałe wskutek przetężeń, przepięć, spowodowanych niewłaściwymi parametrami prądu elektrycznego
wyładowaniami atmosferycznymi, pośrednim uderzeniem pioruna lub innymi zjawiskami elektrycznymi,
uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz związane z tym szkody następcze, a także przepięcia powstałe z
innych przyczyn, za które nie budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie (podmioty

zewnętrzne). Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu,
które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia.

JEST
Klauzula przepięć
o brzmieniu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia,
powstałe wskutek przetężeń, przepięć, spowodowanych niewłaściwymi parametrami prądu elektrycznego
wyładowaniami atmosferycznymi, pośrednim uderzeniem pioruna lub innymi zjawiskami elektrycznymi,
uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz związane z tym szkody następcze, a także przepięcia powstałe z
innych przyczyn, za które nie budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie (podmioty
zewnętrzne). Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu,
które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą
klauzulą wyłączone są szkody:
a) w licznikach, miernikach,
b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach,
grzejnikach, lampach,
c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami lub przeglądami);
Pytanie nr 39
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
Prosimy modyfikację treści SIWZ i wykreślenie Klauzuli ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń

Ewentualnie zmianę treści
z:
Klauzula ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w maszynach
(wszystkie w tym urządzenia, kotły, silniki elektryczne, aparaty itd.) wraz z cała elektroniką – oprzyrządowaniem,
systemami sterującymi powstałe w związku z:
- działaniami człowieka
- przyczynami w eksploatacji
- wadami produkcyjnymi
- szkodami, które są spowodowane wybuchem gazów spalinowych w kotłach i/lub piecach
Limit odpowiedzialności 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
na:
Klauzula ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w maszynach
(wszystkie w tym urządzenia, kotły, silniki elektryczne, aparaty itd.) wraz z cała elektroniką – oprzyrządowaniem,
systemami sterującymi powstałe w związku z:
- działaniami człowieka
- przyczynami eksploatacyjnymi
- wadami produkcyjnymi
Za szkody spowodowane:
a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób
oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji,
wadliwego materiału lub wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub
zamontowania jej na stanowisku pracy,
c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na
uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia,
eksplozję lub implozję, przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających,
sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.;
2) ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z
produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud
żelaza i metali nieżelaznych),
b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają
okresowej wymianie w ramach konserwacji,

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
h) wynikające z utraconych korzyści,
i) w postaci utraty zysku;
Limit odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź na pytanie 39:
Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Zamawiający
nie określił w SIWZ akceptowalnych wyłączeń w związku z powyższym zastosowanie będą miały wyłączenia określone w
OWU Wykonawcy.
Pytanie nr 40
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
Prosimy modyfikację treści SIWZ i wykreślenie Klauzuli błędów i przeoczeń
Odpowiedź na pytanie 40:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 41
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
Prosimy modyfikację treści SIWZ i zmianę treści Klauzuli lokalizacji na:
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne
lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do podmiotów powiązanych
z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym lub znajdujące się pod ich kontrolą.
Odpowiedź na pytanie 41:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 42
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
Prosimy o zmianę treści klauzuli
Z:
Klauzula wypłaty zaliczek
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo
maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że
odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona.
Na:
Klauzula wypłaty zaliczek
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu w ciągu 14 dni od daty złożenia stosownego wniosku
zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej 50 % bezspornej wielkości
już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie
stwierdzona.
Odpowiedź na pytanie 42:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ obowiązuje treść Klauzuli wypłaty zaliczek:
Klauzula wypłaty zaliczek
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu w ciągu 14 dni od daty złożenia stosownego wniosku
zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej 50 % bezspornej wielkości
już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie
stwierdzona.

B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY
Pytanie nr 43
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
Prosimy modyfikację treści SIWZ i zmianę treści Klauzuli okolicznościowej (ubezpieczenie mienia od kradzieży z
włamaniem i rabunku) – czy zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do klauzuli poniższej treści:
(…),o ile wynik postępowania nie będzie miał wpływu na odpowiedzialność ubezpieczyciela.
Odpowiedź na pytanie 43:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ.
BYŁO
7.7 Klauzula okolicznościowa
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne odszkodowanie,
zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące
postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.
JEST
7.7 Klauzula okolicznościowa
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne odszkodowanie,
zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące
postępowanie w sprawie dotyczącej szkody o ile wynik postępowania nie będzie miał wpływu na odpowiedzialność
ubezpieczyciela.
C. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
Pytanie nr 44
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
Prosimy modyfikację treści SIWZ i zmianę treści Klauzuli okolicznościowej (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) – czy
zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do klauzuli poniższej treści:
(…),o ile wynik postępowania nie będzie miał wpływu na odpowiedzialność ubezpieczyciela.
Odpowiedź na pytanie 44:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ.
BYŁO
7.10 Klauzula okolicznościowa
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne odszkodowanie,
zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące
postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.
JEST
7.10 Klauzula okolicznościowa
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne odszkodowanie,
zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące
postępowanie w sprawie dotyczącej szkody o ile wynik postępowania nie będzie miał wpływu na odpowiedzialność
ubezpieczyciela.
Pytanie nr 45
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
Prosimy modyfikację treści SIWZ i zmianę treści Klauzuli lokalizacji na:
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne
lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do podmiotów powiązanych
z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym lub znajdujące się pod ich kontrolą.

Odpowiedź na pytanie 45:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 46
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:

Prosimy modyfikację treści SIWZ i zmianę treści
z:
Klauzula przepięć
o brzmieniu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia,
powstałe wskutek przetężeń, przepięć, spowodowanych niewłaściwymi parametrami prądu elektrycznego
wyładowaniami atmosferycznymi, pośrednim uderzeniem pioruna lub innymi zjawiskami elektrycznymi,
uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz związane z tym szkody następcze, a także przepięcia powstałe z
innych przyczyn, za które nie budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie (podmioty
zewnętrzne). Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu,
które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia.

na:
Klauzula przepięć
o brzmieniu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia,
powstałe wskutek przetężeń, przepięć, spowodowanych niewłaściwymi parametrami prądu elektrycznego
wyładowaniami atmosferycznymi, pośrednim uderzeniem pioruna lub innymi zjawiskami elektrycznymi,
uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz związane z tym szkody następcze, a także przepięcia powstałe z
innych przyczyn, za które nie budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie (podmioty
zewnętrzne). Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu,
które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą
klauzulą wyłączone są szkody:
a) w licznikach, miernikach,
b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach,
grzejnikach, lampach,
c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami lub przeglądami);
Odpowiedź na pytanie 46:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ
BYŁO
Klauzula przepięć
o brzmieniu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia,
powstałe wskutek przetężeń, przepięć, spowodowanych niewłaściwymi parametrami prądu elektrycznego
wyładowaniami atmosferycznymi, pośrednim uderzeniem pioruna lub innymi zjawiskami elektrycznymi,
uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz związane z tym szkody następcze, a także przepięcia powstałe z
innych przyczyn, za które nie budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie (podmioty
zewnętrzne). Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu,
które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia.
JEST
Klauzula przepięć
o brzmieniu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia,
powstałe wskutek przetężeń, przepięć, spowodowanych niewłaściwymi parametrami prądu elektrycznego
wyładowaniami atmosferycznymi, pośrednim uderzeniem pioruna lub innymi zjawiskami elektrycznymi,
uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz związane z tym szkody następcze, a także przepięcia powstałe z
innych przyczyn, za które nie budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie (podmioty
zewnętrzne). Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu,
które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą
klauzulą wyłączone są szkody:
a) w licznikach, miernikach,
b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach,
grzejnikach, lampach,
c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami lub przeglądami);
Pytanie nr 47

PROSIMY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE

Prosimy modyfikację treści SIWZ i zmianę treści Klauzuli
Z:
Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym
Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla
normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer, itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie
Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący
przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości
szkody; protokół (faktura za naprawę oraz kosztorys naprawy) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez
Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla
normalnego funkcjonowania zakładu, 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 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody.
Limit dla szkód do wysokości 30 000 zł;
Na:
Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla
normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer, itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie
Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący
przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości
szkody; protokół (faktura za naprawę oraz kosztorys naprawy) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez
Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla
normalnego funkcjonowania zakładu, 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 roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody.
Limit dla szkód do wysokości 10 000 zł;
Odpowiedź na pytanie 47:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 48
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
Prosimy modyfikację treści SIWZ i wykreślenie Klauzuli błędów i przeoczeń
Odpowiedź na pytanie 48:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 49
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
Prosimy o zmianę treści klauzuli
Z:
Klauzula wypłaty zaliczek
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo
maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że
odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona.
Na:
Klauzula wypłaty zaliczek
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu w ciągu 14 dni od daty złożenia stosownego wniosku
zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej 50 % bezspornej wielkości
już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie
stwierdzona.
Odpowiedź na pytanie 49:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ
BYŁO
Klauzula wypłaty zaliczek

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo
maksymalnie do wysokości odpowiadającej 50 % bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że
odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona.
JEST
Klauzula wypłaty zaliczek
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu w ciągu 14 dni od daty złożenia stosownego wniosku
zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej 50 % bezspornej wielkości
już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie
stwierdzona.
D. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Pytanie nr 50
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
Prosimy o zmianę zapisu Szczególnych warunków ubezpieczenia pkt. 3.3 na:
Szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody,
gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych. Podlimit (na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia) –
200 000 zł
Odpowiedź na pytanie 50:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 51
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
Prosimy o zmianę zapisu Szczególnych warunków ubezpieczenia pkt. 4.3 a) na:
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin
od pierwszego zdarzenia w przedmiotowym miejscu.
Odpowiedź na pytanie 51:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 52
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
Prosimy o zmianę zapisu Szczególnych warunków ubezpieczenia pkt. 4.3 b) na:
Wykonawca odpowiada za szkody powstałe wcześniej, lecz zgłoszone ubezpieczającemu po upływie 48 godzin od
daty zgłoszenia pierwszej szkody, ze względu na fakt, iż wystąpiła istotna przyczyna, która uniemożliwiała
zgłoszenie szkody w tym terminie.
Odpowiedź na pytanie 52:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 53
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
Prosimy o zmianę zapisu Szczególnych warunków ubezpieczenia pkt. 4.3 c) na:
Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia i usuwania zagrożeń związanych z zarządzanym podległym sobie
mieniem niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od daty powstania przyczyny zagrożenia i powzięcia informacji
o tej przyczynie.
Odpowiedź na pytanie 53:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 54
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
Prosimy o wprowadzenie limitu 200 000 zł dla włączenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z przeniesienia
chorób zakaźnych, z włączeniem HIV, WZW i zakażeniami bakteryjnymi (w tym min gronkowiec złocisty);
Prosimy o zmianę zapisu pkt 2.29 zakresu ubezpieczenia
Z:

Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych,
z włączeniem HIV, WZW i zakażeniami bakteryjnymi (w tym min gronkowiec złocisty);

