


- nr inwentarzowy 628 warsztat główny  -  1992 rok 

- nr inwentarzowy 629 budynek administracyjno-socjalny  -  1992 rok 

- nr inwentarzowy 659 garaż halowy  AZ-  1993 rok 

- nr inwentarzowy 955 garaż halowy -  1993 rok 

- nr inwentarzowy 2277 wiata magazyn soli  -  2011 rok 

- nr inwentarzowy 2478 wiata PSZOK Dwernickiego  -  2015 rok 

Wszystkie budynki są murowane, w stanie dobrym. 

  

Pyt. 3. 

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. 

Odp. 3. 

Zamawiający realizuje projekt „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu” w ramach 

którego zostanie zmodernizowana sortownia odpadów. Modernizacja będzie polegała na wymianie oraz doposażeniu 

maszyn i urządzeń technologicznych. Powstanie również nowy punkt przyjęcia odpadów – zespół wag samochodowych 

wraz z budynkiem zaplecza. Zamawiający odsyła do informacji zawartych w załączniku nr 9 do SIWZ. 

 

Pyt. 4. 

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

Odp. 4. 

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

 

Pyt. 5. 

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

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? 

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. 5. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 jest bezprzedmiotowa. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 4  

 

 



Pyt. 6. 

Czy w planowanym  okresie ubezpieczenia tj. 01.04.2019 – 31.03.2020 zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji 

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

Odp. 6. 

W planowanym  okresie ubezpieczenia tj. 01.04.2019 – 31.03.2020 Zamawiający nie planuje wyłączyć z eksploatacji 

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

 

Pyt. 7. 

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  

Odp. 7. 

Zamawiający nie posiada budynków powyżej 50 lat. 

 

Pyt. 8. 

Czy Zamawiający  potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia majątku w Części I oraz  Części II  postępowania wyłączone 

są szkody  w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka? 

Odp. 8. 

Zamawiający potwierdza, iż z zakresu ubezpieczenia majątku w Części I oraz  Części II  postępowania wyłączone są 

szkody  w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka 

 

Pyt. 9. 

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. 

Odp. 9. 

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

 

Pyt. 10. 

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. 

Odp. 10. 

We wszystkich budynkach Zamawiającego instalacje są poddawane regularnym przeglądom wynikającym z przepisów 

prawa, co potwierdzają pisemne protokoły. Coroczne przeglądy gaśnic i hydrantów we wszystkich budynkach 

wykonywane są w miesiącu czerwcu. 

 

Pyt. 11. 

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

i wszystkie zdarzenia. 

 

 



Odp. 11. 

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. 12. 

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

oddalone od ubezpieczonego mienia powyżej 1000m. 

Odp. 12. 

Zamawiający mając na uwadze powyższe pytanie oraz pytania 76 i 141, potwierdza że ochroną ubezpieczeniową nie są 

objęte linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone od ubezpieczonych lokalizacji powyżej 500 m. 

 

Pyt. 13. 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w Części I oraz Części II zamówienia limitu na ubezpieczenie szyb w  wysokości 

25 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Odp. 13. 

Zamawiający wyjaśnia, iż w treści SIWZ wprowadził limit w wysokości 10 000 zł dla ubezpieczenia stłuczenia/pęknięcia 

szyb i przedmiotów szklanych. 

 

Pyt. 14. 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w Części I oraz Części II zamówienia limitu na ubezpieczenie szkód 

wyrządzonych przez zwierzęta w wysokości 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Odp. 14. 

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień  pkt 13 Załącznika Nr 1 do SIWZ DZIAŁ II A UBEZPIECZENIE MIENIA 

OD WSZYSTKICH RYZYK (PD) §3 Postanowienia szczególne /modyfikacje OWU. 

Było: 

13) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody wyrządzone przez zwierzęta. 

Jest:  

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody wyrządzone przez zwierzęta. Dla szkód wyrządzonych przez zwierzęta, 

polegających na stratowaniu, pogryzieniu, uderzeniu w przedmiot ubezpieczenia  itp. działań zwierząt, obowiązuje limit 

odpowiedzialności 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Jeżeli wskutek działań 

zwierząt dojdzie do innych zdarzeń objętych umową ubezpieczenia (np. pożar, szkody wodociągowe, samoczynne 

otwarcie instalacji gaśniczych, przepięcie), limit w zdaniu poprzedzającym nie obowiązuje i mają  zastosowanie 

postanowienia i limity dotyczące innych ryzyk. 

 

Pyt. 15. 

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 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Odp. 15. 

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis dot. szkód w użytkowanych pojazdach pkt 8 Załącznika Nr 1 do SIWZ DZIAŁ II A 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK (PD) §3 Postanowienia szczególne /modyfikacje OWU został 

wykreślony z treści SIWZ. 



Pyt. 16. 

Prosimy podanie informacji nt domku letniskowego zgłoszonego do ubezpieczenia (zabezpieczenia p/pożarowe, 

p/kradzieżowe, dozór, czy teren ogrodzony.  

Odp. 16. 

Zamawiający wyjaśnia, iż domek letniskowy znajduje się na terenie ogrodzonym. W domku znajdują się 2 gaśnice 

proszkowe GP-6x ABC. Gaśnice poddawane są corocznym przeglądom w miesiącu czerwcu. 

 

Pyt. 17.  

Prosimy o  wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody min. 5000 zł dla budynków  drewnianych w tym 

również dla Szopki Bożonarodzeniowej. 

Odp. 17. 

Zamawiający wprowadza w zakresie części I zamówienia, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, franszyzę 

redukcyjna w wysokości 5 000 zł dla budynków drewnianych. Zamawiający wprowadza w zakresie części II zamówienia 

franszyzę redukcyjną w wysokości 5 000 zł dla budynków drewnianych. 

 

Pyt. 18.  

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

- 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. 18. 

Zamawiający nie  posiada  instalacji fotowoltaicznych i solarowych. 

 

Pyt. 19. 

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

ostatnich 5 latach? 

Odp. 19. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania nr 18. 

 

Pyt. 20. 

Czy zamawiający zamierza w okresie  ubezpieczenia tj.01.04.2019 – 31.03.2020 zakupić mienie: solary, instalacje 

fotowoltaiczne ? jeżeli tak to jaki jest zakładany budżet na zakup tego rodzaju mienia? 

Odp. 20. 

Zamawiający nie zamierza zakupić mienia, o którym mowa w pytaniu nr 20. 

 

Pyt. 21. 

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

Pyt. 21. 

Zamawiający nie posiada tego typu mienia. 



Pyt. 22. 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie  limitu wspólnego w Części I zamówienia dla KR i EEI dla kradzieży zwykłej w 

wysokości  10 000,00 zł. 

Odp. 22. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 23. 

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. 23. 

Zamawiająca wyraża zgodę na propionową zmianę treści SIWZ i dokonuje modyfikacji postanowień Załącznika Nr 1 do 

SIWZ  DZIAŁ II CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA MIENIA DZIAŁ II A UBE ZPIECZENIE MIENIA OD 

WSZYSTKICH RYZYK (PD) §3 Postanowienia szczególne/modyfikacje OWU pkt 10  

Było: 

Kradzież zwykła to kradzież bez śladów włamania, w tym także mienia użytkowanego i przechowywanego na otwartej 

przestrzeni. Ubezpieczający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia policji, nie później niż w ciągu 48 

godzin po stwierdzeniu szkody wskutek kradzieży zwykłej 

 

Jest: 

Kradzież zwykła to kradzież bez śladów włamania, w tym także mienia użytkowanego i przechowywanego na otwartej 

przestrzeni. 

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 

 

oraz DZIAŁ II B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (EE) §3 

Postanowienia szczególne/modyfikacje OWU pkt 3 

Było: 



Kradzież zwykła to kradzież bez śladów włamania, w tym także mienia użytkowanego i przechowywanego na otwartej 

przestrzeni. Ubezpieczający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia policji po stwierdzeniu szkody wskutek 

kradzieży zwykłej 

 

Jest: 

Kradzież zwykła to kradzież bez śladów włamania, w tym także mienia użytkowanego i przechowywanego na otwartej 

przestrzeni. 

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 

 

Pyt. 24. 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego dla szkód: powstałych w wyniku działania człowieka (m.in. niewłaściwej obsługi 

sprzętu tj. nieostrożność, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, błąd operatora),  

Odp. 24. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 25. 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w Części I ubezpieczenia szkód w sprzęcie elektronicznym szkód  wynikłych w 

następstwie wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych, tj. błędów konstrukcyjnych, produkcyjnych, montażowych, 

wadliwego materiału,  

Odp. 25. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 26. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w  Części I, Dziale II B § 6 : 

Z:  

Zastosowanie ma wyłącznie franszyza redukcyjna w wysokości: 

a) sprzęt stacjonarny i przenośny: 10% odszkodowania, nie mniej niż 300 zł, nie więcej niż 1 000 zł, 

b) dla szkód w wyniku kradzieży z pojazdu lub upuszczenia: 10% odszkodowania, nie mniej niż 500,00 zł  

c) dla kosztów odtworzenia danych lub oprogramowania: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000zł, 

d) kradzież zwykła: 10% odszkodowania, nie mniej niż 500,00 zł. 

 

NA:  

Zastosowanie ma wyłącznie franszyza redukcyjna w wysokości: 



a) sprzęt stacjonarny i przenośny: 10% wartości szkody , nie mniej niż 300 zł, nie więcej niż 1 000 zł, 

b) dla szkód w wyniku kradzieży z pojazdu lub upuszczenia: 10% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 zł  

c) dla kosztów odtworzenia danych lub oprogramowania: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000zł, 

d) kradzież zwykła: 10% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 zł. 

Odp. 26. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 27. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę w Części I ,  Części II oraz Części III  zamówienia treści klauzuli reprezentantów: 

Z: 

Klauzula reprezentantów (art. 827) 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej 

reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, pełnomocników ustanowionych przez ten podmiot. Za 

szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób, nie będących reprezentantami (w szczególności 

prokurentów, pełnomocników, pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego), 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. 

NA: 

Klauzula reprezentantów (art. 827) 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej 

reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, pełnomocników ustanowionych przez ten podmiot. Za 

szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób, nie będących reprezentantami (w szczególności 

prokurentów, pełnomocników, pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego), 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 

 

Odp. 27. 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści SIWZ i dokonuje zmiany postanowień następujących 

postanowień treści Załącznika Nr 1 do SIWZ: 

• DZIAŁ II D TREŚĆ OBLIGATORYJNYCH KLAUZUL DODATKOWYCH DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA – 

UBEZPIECZENIA MIENIA; 

• DZIAŁ III D TREŚĆ OBLIGATORYJNYCH KLAUZUL DODATKOWYCH DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA – 

UBEZPIECZENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU; 

• §8 Klauzule dodatkowe DZIAŁ IV A CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

CYWILNEJ 

 



Było: 

Klauzula reprezentantów (art. 827) 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej 

reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, ustanowionych przez ten podmiot. Za szkody powstałe 

wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób, nie  będących reprezentantami (w szczególności prokurentów, 

pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego /Ubezpieczonego), Ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialność, z zastrzeżeniem prawa do regresu 

 

Jest: 

Klauzula reprezentantów (art. 827) 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej 

reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Za szkody powstałe 

wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób, nie będących reprezentantami (w szczególności, pozostałych 

pracowników i współpracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego), Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 

 

Pyt. 28. 

Zwracamy się z prośba o zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia w Części I zamówienia: 

Z:  

Klauzula automatycznego pokrycia 

Strony uzgodniły, że zakresem ubezpieczenia zostają objęte poczynione przez Ubezpieczonego inwestycje (nabycia, 

modernizacje, zwiększenia wartości środków, przejęcia itp.), z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z 

chwilą wejścia w ich posiadanie, w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność 

ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do 5 

000 000,00 zł. 

Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić Ubezpieczycielowi fakt wzrostu wartości mienia  

w przeciągu 30 dni od zakończenia każdego rocznego okresu ubezpieczenia, jeśli ł ączny wzrost wartości środków 

trwałych, ubezpieczonych w systemie sum stałych, przekroczył 500 000,00 zł. Rozliczenie składki wynikającej z 

udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w przeciągu 14 dni po przesłaniu informacji, jako iloczyn sumy wzrostu z 

stosunku do wartości pierwotnej i ½ stawki rocznej, mającej zastosowanie do umowy. 

Inwestycje, których wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w 

ogólnych warunkach ubezpieczenia. Pokrycie udzielane na zasadach niniejszej klauzuli dotyczy również środków, które 

zostały przez ubezpieczającego nabyte pomiędzy podaniem danych do ubezpieczenia i rozpoczęciem okresu 

ubezpieczenia. 

 

NA:  

Klauzula automatycznego pokrycia 



Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 

wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakresem ubezpieczenia zostaje objęte mienie, w 

którego posiadanie wejdzie Ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że 

fakt ten zostanie zgłoszony w okresie 30 dni od daty przyjęcia mienia do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego 

oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki, w wyznaczonym terminie. 

Odpowiedzialność w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do 

kwoty 5 000 000,00 PLN 

Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit, może być ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na 

zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez 

Ubezpieczyciela  i za dopłatą dodatkowej składki pro rata za pozostały okres ubezpieczenia. 

Rozliczenie dodatkowej składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w 

ciągu 14 dni po zakończeniu każdego kwartału, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych. 

Odp. 28. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 29. 

Zwracamy się z prośba o zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia w Części II zamówienia: 

 

Z:  

Klauzula automatycznego pokrycia 

Strony uzgodniły, że zakresem ubezpieczenia zostają objęte poczynione przez Ubezpieczonego inwestycje (nabycia, 

modernizacje, zwiększenia wartości środków, przejęcia itp.), z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z 

chwilą wejścia w ich posiadanie, w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność 

ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do 12 

000 000,00 zł. 

Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić Ubezpieczycielowi fakt wzrostu wartości mienia  

w przeciągu 30 dni od zakończenia każdego rocznego okresu ubezpieczenia, jeśli ł ączny wzrost wartości środków 

trwałych, ubezpieczonych w systemie sum stałych, przekroczył 2 000 000,00 zł. Rozliczenie składki wynikającej z 

udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w przeciągu 14 dni po przesłaniu informacji, jako iloczyn sumy wzrostu z 

stosunku do wartości pierwotnej i ½ stawki rocznej, mającej zastosowanie do umowy. 

Inwestycje, których wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w 

ogólnych warunkach ubezpieczenia. Pokrycie udzielane na zasadach niniejszej klauzuli dotyczy również środków, które 

zostały przez ubezpieczającego nabyte pomiędzy podaniem danych do ubezpieczenia i rozpoczęciem okresu 

ubezpieczenia. 

NA:  

Klauzula automatycznego pokrycia 

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 

wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakresem ubezpieczenia zostaje objęte mienie, w 

którego posiadanie wejdzie Ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że 



fakt ten zostanie zgłoszony w okresie 30 dni od daty przyjęcia mienia do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego 

oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki, w wyznaczonym terminie. 

Odpowiedzialność w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do 

kwoty 12 000 000,00 PLN 

Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit, może być ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na 

zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez 

Ubezpieczyciela  i za dopłatą dodatkowej składki pro rata za pozostały okres ubezpieczenia. 

Rozliczenie dodatkowej składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w 

ciągu 14 dni po zakończeniu każdego kwartału, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych. 

Odp. 29. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 30. 

Dla mienia składowanego/przechowywanego  zwracamy się z prośbą o wprowadzenie klauzuli o treści: 

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. 30. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ  

 

Pyt. 31. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę  w Części I oraz Części II zamówienia treści klauzuli zniesienia zasady proporcji 

(leeway) 

Z:  

Klauzula zniesienia zasady proporcji  (leeway) 

Strony uzgodniły, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania dla mienia ubezpieczonego w wartościach 

odtworzeniowych nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, jeżeli wartość przedmiotu 

ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, 

w dniu szkody nie przekraczała 140% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Dla mienia przyjętego do ubezpieczenia w 

wartości księgowej brutto zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie stosuje się, pod warunkiem że podane do 

ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają zapisom księgowym. 

NA:  

Klauzula zniesienia zasady proporcji  (leeway) 

Strony uzgodniły, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania dla mienia ubezpieczonego w wartościach 

odtworzeniowych nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, jeżeli wartość przedmiotu 

ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, 

w dniu szkody nie przekraczała 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Dla mienia przyjętego do ubezpieczenia w 



wartości księgowej brutto zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie stosuje się, pod warunkiem że podane do 

ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają zapisom księgowym. 

Odp. 31. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ i jednocześnie dokonuje zmiany postanowień treści 

Załącznika Nr 1 do SIWZ, tj. Działu II D TREŚĆ OBLIGATORYJNYCH KLAUZUL DODATKOWYCH DLA 

CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA MIENIA oraz Działu III D TREŚĆ OBLIGATORYJNYCH KLAUZUL 

DODATKOWYCH DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ 

LOSOWYCH ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALN YCH W TORUNIU dot. Klauzuli 

zniesienia zasady proporcji  (leeway) 

 

Było: 

Klauzula zniesienia zasady proporcji (leeway) 

Strony uzgodniły, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania dla mienia ubezpieczonego w wartościach 

odtworzeniowych nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, jeżeli wartość przedmiotu 

ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, 

w dniu szkody nie przekraczała 140% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Dla mienia przyjętego do ubezpieczenia w 

wartości księgowej brutto zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie stosuje się, pod warunkiem że podane do 

ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają zapisom księgowym. 

 

Jest: 

Klauzula zniesienia zasady proporcji (leeway) 

Strony uzgodniły, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania dla mienia ubezpieczonego w wartościach 

odtworzeniowych nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, jeżeli wartość przedmiotu 

ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, 

w dniu szkody nie przekraczała 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Dla mienia przyjętego do ubezpieczenia w 

wartości księgowej brutto zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie stosuje się, pod warunkiem że podane do 

ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają zapisom księgowym. 

 

Pyt. 32. 

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. 32. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 33. 

Zwracamy się z prośba o zmianę w Części II treści 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, błędów 



eksploatacyjnych, nieostrożności pracownika w obsłudze, nieprawidłowego montażu bądź posadowienia. 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: 

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. 33. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Klauzuli szkód mechanicznych: 

Było:  

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, błędów 

eksploatacyjnych, nieostrożności pracownika w obsłudze, nieprawidłowego montażu bądź posadowienia. Limit 

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

Jest:  

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, błędów 

eksploatacyjnych, nieostrożności pracownika w obsłudze, nieprawidłowego montażu bądź posadowienia.  

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. 

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

 

Pyt. 34. 

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

Odp. 34. 

Zamawiający mając na uwadze pytanie 34 oraz pytania 123, 167, 187, wykreśla Klauzulę zmiany ryzyka w części I, II i 

III zamówienia. 

 

Pyt. 35. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów klauzuli oględzin w Części I oraz Części II zamówienia : 

Z: 

Klauzula oględzin 

Strony uzgodniły, że zakład ubezpieczeń dokona oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. Po upływie tego terminu Ubezpieczyciel 

nie może się powoływać na fakt braku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany przy likwidacji szkody  

Ponadto Ubezpieczony może przystąpić do usunięcia szkody przed dokonaniem oględzin, jeżeli jest to niezbędne do 

zmniejszenia szkody lub istnieje konieczność zabezpieczenia pozostałego mienia przed szkodą, a także w sytuacji, gdy 

istnieje zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego lub grozi zakłócenie normalnego funkcjonowania zakładu lub zatrzymanie 

procesu produkcyjnego / procesu świadczenia usług. Ubezpieczony zobowiązany jest do dokonania dokumentacji szkody, 

w szczególności dokumentacji fotograficznej). 

NA:  

Klauzula oględzin 



Strony uzgodniły, że zakład ubezpieczeń dokona oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. Po upływie tego terminu Ubezpieczyciel 

nie może się powoływać na fakt braku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany przy likwidacji szkody  

Ponadto Ubezpieczony może przystąpić do usunięcia szkody przed dokonaniem oględzin, jeżeli jest to niezbędne do 

zmniejszenia szkody lub istnieje konieczność zabezpieczenia pozostałego mienia przed szkodą, a także w sytuacji, gdy 

istnieje zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego lub grozi zakłócenie normalnego funkcjonowania zakładu lub zatrzymanie 

procesu produkcyjnego / procesu świadczenia usług. Ubezpieczony zobowiązany jest do dokonania dokumentacji szkody, 

w szczególności dokumentacji fotograficznej). 

Odp. 35. 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji treści Klauzuli oględzin. 

Było: 

Klauzula oględzin 

Strony uzgodniły, że zakład ubezpieczeń dokona oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. Po upływie tego terminu Ubezpieczyciel 

nie może się powoływać na fakt braku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany przy likwidacji szkody  

Ponadto Ubezpieczony może przystąpić do usunięcia szkody przed dokonaniem oględzin, jeżeli jest to niezbędne do 

zmniejszenia szkody lub istnieje konieczność zabezpieczenia pozostałego mienia przed szkodą, a także w sytuacji, gdy 

istnieje zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego lub grozi zakłócenie normalnego funkcjonowania zakładu lub zatrzymanie 

procesu produkcyjnego / procesu świadczenia usług. Ubezpieczony zobowiązany jest do dokonania dokumentacji szkody, 

w szczególności dokumentacji fotograficznej). 

Jest:  

Klauzula oględzin 

Strony uzgodniły, że zakład ubezpieczeń dokona oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. Po upływie tego terminu Ubezpieczyciel 

nie może się powoływać na fakt braku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany przy likwidacji szkody  

Ponadto Ubezpieczony może przystąpić do usunięcia szkody przed dokonaniem oględzin, jeżeli jest to niezbędne do 

zmniejszenia szkody lub istnieje konieczność zabezpieczenia pozostałego mienia przed szkodą, a także w sytuacji, gdy 

istnieje zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego lub grozi zakłócenie normalnego funkcjonowania zakładu lub zatrzymanie 

procesu produkcyjnego / procesu świadczenia usług. Ubezpieczony zobowiązany jest do dokonania dokumentacji szkody, 

w szczególności dokumentacji fotograficznej). 

 

Pyt. 36. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści Klauzuli wypłaty zaliczki w Części I oraz Części II zamówienia: 

Z:  

Klauzula wypłaty zaliczki 

Strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody zakład ubezpieczeń nie będzie uzależniał wypłaty należnego 

odszkodowania od dostarczenia orzeczenia prokuratury/organów ścigania o umorzeniu postępowania w sprawie, jeżeli 

odpowiedzialność towarzystwa będzie bezsporna. Wypłata zaliczki w wysokości bezspornej kwoty odszkodowania 

nastąpi w terminie 14 dni od ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia.  

NA:  

Klauzula wypłaty zaliczki  



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

innych postanowień oraz załączników do umowy ubezpieczenia, strony ustaliły, że w przypadku wystąpienia szkody 

objętej ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel  wypłaci Ubezpieczającemu / Ubezpieczonemu  zaliczkę w terminie 14 

dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości max. 50% szacowanej 

bezspornej części odszkodowania.  

Odp. 36. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Klauzuli wypłaty zaliczki: 

Było:  

Klauzula wypłaty zaliczki 

Strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody zakład ubezpieczeń nie będzie uzależniał wypłaty należnego 

odszkodowania od dostarczenia orzeczenia prokuratury/organów ścigania o umorzeniu postępowania w sprawie, jeżeli 

odpowiedzialność towarzystwa będzie bezsporna. Wypłata zaliczki w wysokości bezspornej kwoty odszkodowania 

nastąpi w terminie 30 dni od ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia.  

Jest:  

Klauzula wypłaty zaliczki  

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

innych postanowień oraz załączników do umowy ubezpieczenia, strony ustaliły, że w przypadku wystąpienia szkody 

objętej ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel  wypłaci Ubezpieczającemu / Ubezpieczonemu  zaliczkę w terminie 30 

dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości co najmniej 50% szacowanej 

bezspornej części odszkodowania.  

 

Pyt. 37. 

Zwracamy się z prośba o zmianę limitu w klauzuli likwidacji drobnych szkód z 10 000 zł na 5 000 zł. 

Odp. 37. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Klauzuli likwidacji drobnych szkód: 

Było: 

Klauzula likwidacji drobnych szkód 

Strony uzgodniły, że w przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza określonej kwoty dla danej części 

zamówienia na dzień ich powstania, ubezpieczający ma prawo – po zgłoszeniu szkody Ubezpieczycielowi – do likwidacji 

szkody, zachowując części uszkodzone oraz sporządzając uprzedni protokół szkody. W przypadku szkód kradzieżowych 

lub posiadających znamiona przestępstwa, ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić przed rozpoczęciem 

likwidacji szkody organa Policji. 

Część I zamówienia –  ubezpieczenia mienia: 10 000,00 zł. 

Jest: 

Klauzula likwidacji drobnych szkód 

„Strony uzgodniły, że w przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza określonej kwoty dla danej części 

zamówienia na dzień ich powstania, ubezpieczający ma prawo – po zgłoszeniu szkody Ubezpieczycielowi – do likwidacji 

szkody, zachowując części uszkodzone oraz sporządzając uprzedni protokół szkody. W przypadku szkód kradzieżowych 

lub posiadających znamiona przestępstwa, ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić przed rozpoczęciem 

likwidacji szkody organa Policji. 

Część I zamówienia –  ubezpieczenia mienia: 5 000,00 zł. 



Pyt. 38. 

Zwracamy się z prośbą o  wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w Części II zamówienia w wysokości  20% wartości 

szkody min. 250.000,00 zł  dla ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch, implozji na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Odp. 38. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji franszyzy dla ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch, implozji: 

Było: 

dla ubezpieczenia ryzyka pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji ustala się franszyzę w wysokości 15 % 

odszkodowania, nie mniej niż 50 000,00 zł, 

Jest: 

dla ubezpieczenia ryzyka pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji ustala się franszyzę w wysokości 15 % 

odszkodowania, nie mniej niż 100 000,00 zł. 

 

Pyt. 39. 

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 i jest 

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. 39. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 40. 

W przypadku gdy dany ubezpieczyciel wygra przetarg czy będzie możliwość dokonania lustracji jeżeli tak to jaki 

Zamawiający przewiduje budżet na wykonanie zaleceń kluczowych jeżeli taki się pojawią po lustracji nie chodzi o 

zalecenia porządkowe. 

Odp. 40. 

Zamawiający informuje, że budżet będzie dostosowywany do potrzeb i na chwilę obecną nie potrafi określić jego 

poziomu. 

Zamawiający wyjaśnia, że po podpisaniu umowy będzie możliwość dokonania lustracji. Zamawiający wykona zalecenia 

kluczowe odpowiednio do ich zasadności, celowości i swoich możliwości finansowych. 

W trakcie realizacji jest projekt nowego systemu detekcji, który planowo ma być gotowy w okresie ok. 4 tygodni. 

 

Pyt. 41. 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w części II franszyzę redukcyjną dla linii sortowniczej w wysokości 10% 

wartości szkody min. 2 000,00 zł. 

Odp. 41. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 42. 

Jakie produkty Zamawiający zgłasza  do ubezpieczenia? 

Odp. 42. 

Informacja, o którą zapytuje Wykonawca 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. 43. 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC (Część III zamówienia) nie obejmuje szkód 

spowodowanych przez HIV i priony. 

Odp. 43. 

Zamawiający mając na uwadze pytanie 43 oraz dalsze pytania 103 i 176 dokonuje modyfikacji w Załączniku Nr 1 do 

SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DZIAŁ IVA , CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE 

ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ, §2, ust. 5 pkt. c): 

Było 

c) szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń, wirusów lub zatruć pokarmowych, z włączeniem 

HIV, WZW i zakażeń bakteryjnych, w tym gronkowiec złocisty, 

Jest: 

c) w odniesieniu do szkód powstałych 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;  

- spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfelda-Jacoba lub innych enecefalopatii gąbczastych / priony; 

- powstałe w następstwie wykonywania tatuaży. 

Dla szkód spowodowanych przez HIV Zamawiający wprowadza podlimit 500 000,00 zł. 

 

Pyt. 44. 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach Części III zamówienia wyłączone są szkody: 

1) szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a 

także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy,  

2) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i Substancji niebezpiecznych dla 

środowiska,  

3) koszty usuwania Substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, 

dzierżawie lub w inny sposób znajduje się w pieczy Osób objętych ubezpieczeniem 

Odp. 44. 

Zamawiający wyjaśnia, iż w kwestiach nie uregulowanych w treści SIWZ zastosowanie znajdą postanowienia OWU 

wybranego wykonawcy. W ramach części III ochrona dotyczy wyłącznie odpowiedzialności cywilnej, nie dotyczy m.in. 

szkód własnych. 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”. 

 

 



Pyt. 45. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w Części III § 6 zamówienia: 

Z: 

1) W odniesieniu do szkód osobowych franszyza zostaje zniesiona. 

2) W odniesieniu do pozostałych szkód zastosowanie mają wyłącznie franszyzy redukcyjne, określone poniżej: 

a) w odniesieniu dla szkód w środowisku: 5 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 3 000,00 zł,  

b) w odniesieniu do czystych strat finansowych: 5 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 3 000,00 zł, 

c) w odniesieniu do pozostałych szkód rzeczowych: zniesiona. 

 

NA:  

1) W odniesieniu do szkód osobowych franszyza - świadczenie wypłacone na podstawie ustawy o wypadkach przy 

pracy 

2) W odniesieniu do pozostałych szkód zastosowanie mają wyłącznie franszyzy redukcyjne, określone poniżej: 

d) w odniesieniu dla szkód w środowisku: 5 % wartości szkody, nie mniej niż 3 000,00 zł,  

e) w odniesieniu do czystych strat finansowych: 5 % wartości szkody, nie mniej niż 3 000,00 zł, 

f) w odniesieniu do pozostałych szkód rzeczowych: zniesiona. 

Odp. 45. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 46. 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie , że Zamawiający  w Części III § 7 pkt b) wnioskuje o zwrotu kosztów wynikłych 

z zastosowania środków podjętych przez Ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 

jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,  poniesionych po wystąpieniu wypadku . 

Odp. 46. 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pyt. 47. 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za  szkody w pojazdach 

mechanicznych pracowników w zakresie ich kradzieży lub kradzieży rzeczy w nich pozostawionych. 

Odp. 47. 

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku OC pracodawcy zakres ubezpieczenia nie obejmuje kradzieży pojazdów 

mechanicznych należących do pracowników ani kradzieży rzeczy pozostawionych w pojazdach. 

 

Pyt. 48. 

Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2016, 2017, 2018 z podziałem odrębnie na 

ryzyko OCppm oraz Auto Casco 

Odp. 48. 

W zakresie danych dotyczących roku 2018 Zamawiający odsyła do dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stornie 

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

sp-zoo-w-toruniu.html.  We wcześniejszych latach Zamawiający ubezpieczał następujące ilości pojazdów 2017: OC – 

120, AC – 62, NNW – 103;  2016: OC – 116, AC – 57, NNW – 100. 

 



Pyt. 49. 

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

Odp. 49. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania proponowanego przez Wykonawcę. 

 

Pyt. 50. 

Prosimy o podanie przeznaczenia pojazdów oznaczonych w załączniku nr 8 jako specjalne – poz. 2, 3, 4, 9, 10, 11, 30, 

56, 64, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 92. 

Odp. 50. 

Zamawiający wyjaśnia, iż pojazdy wskazane w wykazie jak specjalne wykorzystywane są głównie do wywozu odpadów. 

Pojedyncze przypadki to pojazdy wykorzystywane do utrzymania dróg (np. zamiatarka, polewaczka czy piaskarka) 

 

Pyt. 51. 

Prosimy o doprecyzowanie katalogu materiałów niebezpiecznych, jakie mogą być przewożone pojazdami zgłoszonymi do 

ubezpieczenia.  

Odp. 51. 

W zakresie transportu odpadów niebezpiecznych będą to głównie odpady z grupy 20 oraz sporadycznie odpady z grup 16, 

17. Przewóz dotyczy niewielkich ilości odpadów pochodzące głównie z gospodarstw domowych, likwidacji dzikich 

wysypisk lub w związku z odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego bądź baterii od instytucji lub 

przedsiębiorstw. 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 

16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 
do 16 02 12 

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 
16 06 03* Baterie zawierające rtęć 
16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) 
17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 
17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 
20 01 23* Urządzenia zawierające freony 
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 01 33* 
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 
06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki 

 

Pyt. 52. 

Prosimy o doprecyzowanie, że klauzula specyfiki działalności nie znajduje się w katalogu klauzul obligatoryjnych dot. 

części IV zamówienia (zapisy OPZ w tym zakresie są niespójne). 

 

 

 



Odp. 52. 

Zamawiający wyjaśnia, iż substancje niebezpieczne, które przewozi pojazdami wskazał w Załączniku Nr 1 do SIWZ w 

§1 Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń w Dziele V CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA 

FLOTY. Ponadto Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 51.  

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż w Części IV Ubezpieczenia Floty nie znajduje zastosowania klauzula specyfiki 

działalności.  

 

Pyt. 53. 

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. 53. 

Zamawiający potwierdza, 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. 

 

Pyt. 54.  

Prosimy o wprowadzenie łącznego limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia pojazdu dla kosztów dodatkowych, o 

których mowa w Dziale VB §2 ust. 3) pkt a)-e) 

Odp. 54. 

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku kosztów, o których mowa w § 2 ust. 3 dział VB (ubezpieczenie autocasco) 

ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy ubezpieczenia danego pojazdu. Zgodnie z wcześniej udzielonymi 

wyjaśnieniami Zmawiający nie wprowadza odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia. 

 

Pyt. 55. 

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. 55. 

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 w zał. 1 

do SIWZ, Dział I §8 Postanowienia dodatkowe. 

 

Pyt. 56. 

Zwracamy się z prośbą o przesłanie za okres 5 lat szczegółowy wykazu szkód obejmujących: datę szkody, ryzyko, 

wysokość wypłaty oraz opis szkody. 

 



Odp. 56. 

Zamawiający dysponuje informacjami szkodowymi, zwartymi w załączniku nr 9 do SIWZ Dane do oceny ryzyka 

ubezpieczeniowego. 

W zakresie ubezpieczeń flotowych Zamawiający uzupełnia przedstawione informacje: 

 

 

 

 



 

Pyt. 57. 

Prosimy o podanie, które z wyszczególnionych w SIWZ szkód dotyczą zdarzeń w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Toruniu. 

Odp. 57. 

Zamawiający zawnioskował do dotychczasowych ubezpieczycieli o podział szkód wg lokalizacji, jednak na chwilę 

publikacji odpowiedzi nie uzyskał informacji zwrotnej. 

 

Pyt. 58. 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla katastrofy budowlanej w wysokości - 5% wartości  

szkody i nie mniej niż 1 000,00 zł 

Odp. 58. 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w części I i II zamówienia franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% 

wartości odszkodowania, nie mniej niż 1 000,00 zł. 

 

Pyt. 59. 

Zwracamy się z  prośbą  o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 15.03.2019r. 

Odp. 59. 

Zamawiający dokonał zmiany terminu otwarcia ofert na dzień 15.03.2019 r. Stosowna informacja została zamieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Pyt. 60. 

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. 60. 

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. 

 

Pyt. 61. 

Uprzejmie prosimy o  wyjaśnienie wysokiego limitu  

W zadaniu 1 przy wartości mienia niespełna 11 mln zł  

a) Klauzula automatycznego pokrycia 5 mln zł  



b) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 1 mln zł (choć dla zadania nr 2  gdzie suma ub. Jest dużo wyższa prawie 50 

mln zł limit tej klauzuli określono na 500.000,- zł )  

Te kwoty  wydają się  nieadekwatnie z czy zamawiający planuje tak duże inwestycje w okresie ubezpieczenia. 

Odp. 61. 

Zamawiający informuje, że ze względu na stosunkowo małą sumę ubezpieczenia w części I zamówienia (11 mln zł) 

założył ostrożnościowo limit 5 mln zł na ewentualne nabycia. Na chwilę obecną nie jest to uzasadnione konkretnymi 

planami inwestycyjnymi. Przezorna suma ubezpieczenia stanowi mniej niż 10% całości ubezpieczonego majątku. 

Natomiast w przypadku części II zamówienia limit klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia jest niższy, m.in. ze względu 

na limity ograniczające poziom wypłaty odszkodowania w kluczowych ryzykach (pożar i ryzyka pokrewne do 5 mln zł) 

oraz zdecydowanie węższą ofertę rynku w zakresie ubezpieczeń mienia dla ZUOKów. 

Zamawiający nie planuje dużych inwestycji. 

 

Pyt. 62. 

W zakresie ryzyka kradzieży z włamaniem  określono w SIWZ że ochrona obowiązuje także dla mienia 

przechowywanego w kontenerach, portierniach/budkach parkingowych, barakowozach itp. miejscach przechowywania, 

nie związanych trwale z gruntem – wnioskujemy  o wprowadzenie limitu dla takich obiektów do 10.000,- zł.  

Odp. 62. 

Zamawiający wyraża zgodę w części I i II zamówienia na wprowadzenie limitu 20 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia dla kradzieży z włamaniem  mienia przechowywanego w kontenerach, portierniach/budkach parkingowych, 

barakowozach itp. miejscach przechowywania, nie związanych trwale z gruntem. 

 

Pyt. 63. 

Wnioskujemy o uściślenie do opisu wymaganego zakresu „szkody w użytkowanych pojazdach” i potwierdzenie, że nie 

podlegają ochronie szkody w pojazdach podlegających rejestracji (wymagany zakres nie ma zastąpić ubezpieczenia 

autocasco)   

Odp. 63. 

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis dot. szkód w użytkowanych pojazdach pkt 8 Załącznika Nr 1 do SIWZ DZIAŁ II A 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK (PD) §3 Postanowienia szczególne /modyfikacje OWU został 

wykreślony z treści SIWZ. 

 

Pyt. 64. 

Do zadania 3 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

a) Do zakresu:  szkody w mieniu w pieczy, pod kontrolą/nadzorem Ubezpieczonego (mienie przechowywane, 

kontrolowane lub chronione przez Ubezpieczonego, nie objęte umową najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub 

innej podobnej formy korzystania z mienia osób trzecich) z włączeniem ryzyka utraty – jakie  to mienie, jaki rodzaj 

mienia  

b) Do zakresu: szkody poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez 

Ubezpieczonego, powstałe w wyniku ich połączenia lub zmieszania z innymi produktami (klauzula pomieszania – 

połączenia) –  wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% min 3000 zł  

c) Do zakresu: szkody poniesione przez osoby trzecie na dalsze przetworzenie lub dalszą obróbkę wadliwych produktów 

dostarczonych przez Ubezpieczonego, bez ich łączenia lub mieszania z innymi wyrobami, jeżeli produkt końcowy 



powstający w wyniku przetworzenia lub obróbki nie może być sprzedany (klauzula dalszej obróbki) –  wnioskujemy o 

wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% min 3000 zł 

d) Do zakresu: szkody w ruchomościach, użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z mienia osób trzecich, z włączeniem sprzętu 

elektronicznego i środków transportu/pojazdów (tzw. OC najemcy ruchomości)  wnioskujemy o  potwierdzenie 

wyłączeń:   

1) wynikłe z normalnego zużycia rzeczy; 

2) związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem: pojazdów mechanicznych, części składowych lub wyposażenia 

pojazdów mechanicznych, sprzętu elektronicznego w tym komputerowego, wartości pieniężnych, papierów 

wartościowych, dokumentów, planów, zbiorów archiwalnych i kolekcjonerskich wszelkiego rodzaju, dzieł sztuki, 

futer naturalnych; 

3) związane z utratą rzeczy nie wynikającą z jej uszkodzenia lub zniszczenia. 

Uzasadnienie: zakres nie ma  zastąpić ubezpieczenia majątkowego  w tym autocasco. 

Odp. 64. 

Na chwilę obecną nie występuje mienie przechowywane, kontrolowane lub chronione przez Ubezpieczonego, nie objęte 

umową najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z mienia osób trzecich. 

Zamawiający akceptuje wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% odszkodowania, nie miej niż 3 000,00 zł w odniesieniu 

do szkód: 

1) szkody poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, 

powstałe w wyniku ich połączenia lub zmieszania z innymi produktami (klauzula pomieszania – połączenia), 

2) szkody poniesione przez osoby trzecie na dalsze przetworzenie lub dalszą obróbkę wadliwych produktów 

dostarczonych przez Ubezpieczonego, bez ich łączenia lub mieszania z innymi wyrobami, jeżeli produkt 

końcowy powstający w wyniku przetworzenia lub obróbki nie może być sprzedany (klauzula dalszej obróbki). 

W zakresie „szkody w ruchomościach, użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z mienia osób trzecich, z włączeniem sprzętu 

elektronicznego i środków transportu/pojazdów (tzw. OC najemcy ruchomości)”  Zamawiający potwierdza  akceptację 

wyłączeń:   

1) wynikłe z normalnego zużycia rzeczy; 

2) związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem: pojazdów mechanicznych, części składowych lub wyposażenia 

pojazdów mechanicznych, sprzętu elektronicznego w tym komputerowego, wartości pieniężnych, papierów 

wartościowych, dokumentów, planów, zbiorów archiwalnych i kolekcjonerskich wszelkiego rodzaju, dzieł sztuki, 

futer naturalnych; 

3) związane z utratą rzeczy nie wynikającą z jej uszkodzenia lub zniszczenia. 

i dokonuje modyfikacji: 

Było 

„szkody w ruchomościach, użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, 

leasingu lub innej podobnej formy korzystania z mienia osób trzecich, z włączeniem sprzętu elektronicznego i środków 

transportu/pojazdów (tzw. OC najemcy ruchomości)”   

Jest: 

„szkody w ruchomościach, użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, 

leasingu lub innej podobnej formy korzystania z mienia osób trzecich, (tzw. OC najemcy ruchomości)”   



Pyt. 65. 

6. Prosimy o informację jaki udział w obrotach mają przychody ze sprzedaży produktów. 

Odp. 65. 

Zamawiający wyjaśnia, iż przychód ze sprzedaży produktów stanowi 99,94% udziału w obrotach. 

 

Pyt. 66. 

Prosimy o wyjaśnienie  podanej  informacji o szkodowości  czy  kwoty obu tabel należy dodać czy może  jedna objaśnia 

drugą. 

Odp. 66. 

Zamawiający wyjaśnia, że tabele w zakresie ubezpieczeń pozaflotowych w załączniku nr 9 do SIWZ, pochodzą od dwóch 

różnych ubezpieczycieli i ze względu na odmienny sposób prezentowania danych szkodowych, dane te nie zostały 

skumulowane w jednym zestawieniu. 

 

Pyt. 67. 

Prosimy o podział  szkodowości  na zdarzenia  dotyczące mienia w zadaniu 1 i osobno w zadaniu 3  Jeśli to możliwe  opis 

przyczyn szkód powyżej  10 tys. zł  

Odp. 67. 

Zamawiający zawnioskował do dotychczasowych ubezpieczycieli o podział szkód wg lokalizacji, jednak na chwilę 

publikacji odpowiedzi nie uzyskał informacji zwrotnej. Z posiadanych danych wynika, że wystąpiły trzy szkody z tytułu 

ubezpieczenia oc 

− szkoda osobowa, wypadek osoby fizycznej na nieodśnieżonej ulicy (15 196,00 PLN) 

− szkoda osobowa, wypadek osoby fizycznej na nieodśnieżonej ulicy (35 000,00 PLN) 

− szkoda osobowa, wypadek przy pracy (19 890,00 PLN) 

 

Pyt. 68. 

9. Wnioskujemy o przełożenie terminu składania ofert na 19.03.2019r.  

Odp. 68. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  Zmawiający dokonał zmiany termin u otwarcia ofert na dzień 

15.03.2019 r. 

 

Pyt. 69. 

Uprzejma prośba o podanie odpowiedzi na poniższe pytania:   

− rok budowy wszystkich budynków, budowli,  oraz stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia 

− 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. 

Odp. 69. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 2. Zamawiający potwierdza, 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. 

 

Pyt. 70. 

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. 70. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania nr 4, 5 i 6 

 

Pyt. 71. 

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. 71 

Odpowiedź na pytanie jest bezprzedmiotowa z uwagi na odpowiedzi na pytania nr 4, 5, 6 i 70  

 

Pyt. 72. 

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. 72. 

Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczeniem nie są objęte hale, namioty. 

 

Pyt. 73. 

Proszę o potwierdzenie, że w części I – ubezpieczenia mienia, nie ma w zakresie ubezpieczanego przetwórstwa i 

gospodarki odpadami wtórnymi ( spalarnie, sortownie ), 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. 73. 

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. 74. 

Proszę o podanie jakie mienie i na jakie sumy może być przewożone do Zakładu Unieszkodliwania Odpadów 

Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37-53. 

Odp. 74. 

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje przewożenia mienia do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  

w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37-53. 

 

Pyt. 75. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada budynków o charakterze zabytkowym. Jeśli są, bardzo proszę o 

wskazanie lokalizacji, sum ubezpieczenia oraz ich zabezpieczeń. 

Odp. 75. 

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada budynków o charakterze zabytkowym. 

 

Pyt. 76. 

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. 76. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi w pytaniu 12 i potwierdza że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte linie 

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 oddalone od ubezpieczonych 

lokalizacji powyżej 500 m. 

 

Pyt. 77. 

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. 77. 

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe, 

posiadają aktualne badania i przeglądy zgodne z obowiązującymi przepisami. Zamawiający odsyła ponadto do 

odpowiedzi na pytanie Nr 10. 



Pyt. 78. 

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. W przeciwnym wypadku  

prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia, na jakim budowa jest etapie, co pozostało do 

wykonania , kiedy planowane jest zakończenie prac itp.  

Odp. 78. 

Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. 

 

Pyt. 79. 

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. 79. 

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 

 

Pyt. 80. 

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; 

 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. 80. 

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. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. Ubezpieczenia mienia ZUOK 

obejmuje ryzyka nazwane. 



Pyt. 81. 

Jaki sprzęt elektroniczny i na jaką wartość znajduje się na zewnątrz budynków.  

Odp. 81 

Zamawiający odsyła do załącznika nr 7 do SIWZ – grupa VI poz. 7 i 15. 

 

Pyt. 82. 

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. 82. 

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. 

 

Pyt. 83. 

Proszę o informację o planowanych inwestycjach budowlanych w okresie ubezpieczenia  

Odp. 83. 

W ramach realizacji projektu “Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu” zostanie 

wybudowany budynek administracyjno socjalny punktu przyjęcia odpadów oraz wykonane zostaną roboty budowlane 

dotyczące przygotowania do montażu wag i myjni do kół (fundamenty). Szczegółowy opis w załączniku nr 9 do SIWZ 

 

Pyt. 84. 

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. 84 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku transportu wartości pieniężnych oraz przechowywania spełnione są wymogi 

techniczne określone w przepisach prawa. 

 

Pyt. 85. 

Uprzejma prośba o wprowadzenie poniższego zapisu do Klauzuli ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo – 

budowlanych: 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod warunkiem, że;  

− 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. 85. 

Zamawiający dodaje do treści Klauzuli ubezpieczenia mienia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych treść jak 

niżej: 

„Ochrona ubezpieczeniowa udzielona 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.” 

Pyt. 86. 

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. 86. 

Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych wskutek 

osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka 

 

Pyt. 87. 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w części I  w przedmiotowym zamówieniu nie ma prowadzenia wysypiska śmieci, 

przetwarzania odpadów, prowadzenia sortowni, spalarni. 

Odp. 87. 

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. 88. 

W odniesieniu do Klauzuli warunków i taryf proszę o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy limitów i sum w systemie 

pierwszego ryzyko.  

Odp. 88. 

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. 89. 

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. 89. 

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku nowych miejsc ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod 

warunkiem, iż w nowych lokalizacjach i lokalizacjach w których będzie znajdować się mienie ruchome zabezpieczenia 

przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający dokonuje modyfikacji Klauzuli 

miejsca ubezpieczenia: 

Było: 



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. 

 

Jest: 

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 

 

Pyt. 90. 

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula będzie mieć zastosowanie wyłącznie w 

odniesieniu do ubezpieczenia w systemie sum stałych. 

Odp. 90. 

Zamawiający wyjaśnia, iż przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia 

obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. 

 

Pyt. 91. 

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. 91. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Klauzuli przypalenia i osmolenia jak niżej: 

Było: 

Klauzula przypalenia i osmolenia 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na przypaleniu lub osmoleniu ubezpieczonego 

mienia w przypadku, gdy nie doszło do pożaru.  

Jest: 

Klauzula przypalenia i osmolenia 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na przypaleniu lub osmoleniu ubezpieczonego 

mienia w przypadku, gdy nie doszło do pożaru.  

Zastosowanie ma limit w wysokości 200 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 

Pyt. 92. 

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. 92. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 31. 

 

Pyt. 93. 

W związku z klauzulą akceptacji zabezpieczeń przecwikradzieżowych, uprzejma prośba o wprowadzenie zapisu, że 

zabezpieczenia przeciw kradzieżowe są zgodne z OWU wykonawcy. 

Odp. 93. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 94. 

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. 94. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi w pytaniu 35. 

 

Pyt. 95. 

Dla Klauzuli Katastrofy Budowlanej proszę o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody 

min. 1000 zł. Jednocześnie prośba o możliwość wprowadzenia poniższych zmian SIWZ i wprowadzenie zapisu, iż: 

Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w : 

− trakcie rozbudowy, przebudowy 

− 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 przez okres dłuższy niż 30 dni  

− przeznaczonych do rozbiórki. 

Odp. 95. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi w pytaniu 58. 

Jednocześnie wprowadza dla ryzyka katastrofy budowlanej w części I i II zamówienia postanowienia dodatkowe jak 

niżej:  

Ryzyko katastrofy budowlanej nie obejmuje szkód w obiektach w : 

− trakcie rozbudowy, przebudowy, 

− 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 przez okres dłuższy niż 30 dni , 

− przeznaczonych do rozbiórki. 



 

Pyt. 96. 

Bardzo proszę o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia nie ma mienia przeznaczonego do rozbiórki.  

Odp. 96. 

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

 

Pyt. 97. 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres 

ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego. 

Odp. 97. 

Zamawiający w zakresie odpowiedzialności cywilnej oczekuje ochrony dla odpowiedzialności cywilnej wynikającej z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

 

Pyt. 98. 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować 

szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym 

ich przetwarzaniem. 

Odp. 98. 

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód związanych z prowadzeniem spalarni odpadów 

(instalacji termicznego przetwarzania odpadów), ponieważ Zamawiający nie posiada instalacji tego typu. Objęta jest cała 

działalność Zamawiającego. Opis działalności znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ. Działalność obejmuje m.in.  

przetwarzanie (sortowanie, kompostowanie), odzysk surowców wtórnych.  

 

Pyt. 99. 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony -  składowisko śmieci OC najemcy nieruchomości i ruchomości.  

Odp. 99. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 100. 

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie kosztów ich 

odtworzenia. 

Odp. 100. 

Zamawiający potwierdza, iż OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie kosztów ich 

odtworzenia. 

 

Pyt. 101. 

W przypadku OC środowiskowego,  prosimy  o wprowadzenie zapisu: 

Odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z przedostaniem się 

niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty poniesione przez osoby trzecie w celu 

usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem 

łącznego spełnienia następujących warunków: 



1. przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego; 

2. początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia; 

3. przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od 

chwili rozpoczęcia procesu przedostania; 

4. przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony 

środowiska, policji lub straży pożarnej. 

Ponadto prosimy o potwierdzenie,  że zakres ochrony nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody z tytułu 

odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów stanowiących transpozycję 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. 101. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ i wyjaśnia, iż w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami SIWZ 

zastosowanie znajdą postanowienia OWU wybranego Wykonawcy. 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 

W pozostałym zakresie Zamawiający odsyła do odpowiedz na pytanie nr 44.  

 

Pyt. 102. 

W przypadku OC za produkt prosimy o informacje, co jest produktem wprowadzonym do obrotu. 

Odp. 102. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 42. 

 

Pyt. 103. 

Prosimy o potwierdzenie,  że zakres ochrony nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody z tytułu przeniesienia 

HIV. Jednocześnie proszę o możliwość wprowadzenia sublimitu na to ryzyko  w wysokości  500.000 PLN na jeden i 

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

Odp. 103. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi w pytaniu 43. 

 

Pyt. 104. 

Prosimy o potwierdzenie,  że zakres ochrony nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody z tytułu organizacji 

imprez związanych ze sportami ekstremalnymi, samochodowymi, wodnymi, motorowymi lub lotniczymi. Jeżeli jest 

inaczej prosimy o informację na temat tego typu imprez. 

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty zajmujące 

się tą działalnością profesjonalnie. 

 

 



Odp. 104. 

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. Dodatkowo 

Zamawiający wyjaśnia, że pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty zajmujące się tą 

działalnością profesjonalnie. 

 

Pyt. 105. 

Prosimy o podanie na czym polega proces produkcji środka poprawiającego właściwości gleby Torhum. 

Odp. 105. 

Środek poprawiający właściwości gleby Torhum wytwarzany jest w procesie kompostowania. Faza intensywna procesu 

prowadzona jest w kompostowni komorowej MUT lub  Biodegma, a faza dojrzewania w pryzmach polowych, które są 

dodatkowo napowietrzane przez przerzucanie. Niewielka ilość odpadów zielonych kompostowana jest w kompostowni 

pryzmowej polowej. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ 

 

Pyt. 106. 

Prosimy o podanie rodzaju surowców wtórnych, które są sprzedawane przez klienta. 

Odp. 106. 

Zamawiający sprzedaje tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, metale, drewno. 

 

Pyt. 107. 

Prosimy o wskazanie rodzaju odpadów niebezpiecznych i jednoczesne potwierdzenie, że nie są to odpady toksyczne. 

Odp. 107. 

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 

 

Pyt. 108. 

Prosimy o opis w związku z prowadzonym składowiskiem – rodzaj odpadów, najbliższe otoczenie, czy jest ogrodzone 

Odp. 108. 

Spółka prowadzi składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym składowane są w większości 

odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych oraz częściowo odpady tzw. przemysłowe (przede wszystkim 

z grupy 04 02, 07 02). Składowisko jest ogrodzone. Od strony południowej sąsiaduje z ZUOK, od strony zachodniej i 

północnej z terenami leśnymi, od strony wschodniej ze składowiskiem popiołów EDF Toruń S. A. (opis w załączniku nr 9 

do SIWZ) 

 

Pyt. 109. 

Prosimy o opis w jaki sposób jest pozyskiwany i utylizowany gaz składowiskowy. 

Odp. 109. 

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. 110. 

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);  

c) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania 

budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu; 

d) 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;  

e) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, 

prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;  

f) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;  

g) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub podjęcia 

wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych; 

h) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;  

i) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;  

j) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, 

transmisji danych;  

k) związane ze stosunkiem pracy;  

l) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej; 

m) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych. 

Odp. 110. 

Zamawiający, mając na uwadze pytanie 110 oraz 174 wyraża zgodę na modyfikację 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. 

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; 

- 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. 

 

Pyt. 111. 

Dla klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o zaakceptowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% 

szkody min. 1000 zł. 

Odp. 111. 

Zamawiający odsyła do pytania 116. 

 

Pyt. 112. 

Bardzo proszę o możliwość włączenia do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz do ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego poniższej Klauzuli IT: 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:  

1) utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów 

komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu 

komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, 

programów komputerowych lub oprogramowania,  

        lub 

2) nieprawidłowego działaniu sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o 

ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia. Niniejszym uzgadnia 

się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodów, programów lub 

oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi 

fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek 

postanowienia niniejszej umowy. 

Odp. 112. 

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do Części I zamówienia treści Klauzuli IT jak niżej: 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:  

1) utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów 

komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu 

komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, 

programów komputerowych lub oprogramowania,  

        lub 

2) nieprawidłowego działaniu sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o 

ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia. Niniejszym uzgadnia 

się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodów, programów lub 

oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi 



fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek 

postanowienia niniejszej umowy." 

 

Pyt. 113. 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, zastosowanie mają OWU wykonawcy. 

Odp. 113. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 55  

 

Pyt. 114. 

Proszę o potwierdzenie, że środki trwałe – grupa V, VI, VII (załącznik nr 7 – Grudziądzka) ubezpieczone są tylko i 

wyłącznie w danej lokalizacji. Jeśli poszczególne maszyny mają być objęte również poza miejscem ubezpieczenia oraz w 

trackie ruchu, proszę o możliwość ich zlimitowania do kwoty 100 000 zł na jeden i wszystkie darzenie w okresie 

ubezpieczenia. Jeśli limit ten jest nieakceptowalny, proszę o podanie możliwego do przyjęcia. 

Odp. 114. 

Zamawiający wyjaśnia, iż kwestie, o które zapytuje Wykonawca zostały uregulowane w treści SIWZ. Opis przedmiotu 

zamówienia wskazuje miejsca ubezpieczenia. Jednocześnie zakres ubezpieczenia obejmuje klauzulę  transportową z 

limitem 100 000 zł na jedno  i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dot. szkód powstałych w czasie transportu 

mienia między ubezpieczonymi lokalizacjami, a także w czasie transportu mienia między ubezpieczonymi lokalizacjami, 

a miejscami prowadzonych prac, wystaw, targów, zakładów naprawczych, itp. na terenie Polski. 

 

Pyt. 115. 

W przypadku ubezpieczenia środków obrotowych na pierwsze ryzyko, gdzie m.in. są paliwa, proszę o podanie jaka jest 

stała suma paliw, w czym są przechowywane oraz w jakim budynku – proszę o podanie jego konstrukcji. 

Odp. 115. 

Zamawiający wyjaśnia, iż w wydzielonej konstrukcyjnie części hali sortowni (budynek murowany) znajduje się 

pomieszczenie magazynowe oleju opałowego. Olej magazynowany jest w czterech zbiornikach dwupłaszczowych po 

1000 l. każdy. 

 

Pyt. 116. 

Wycofuję się pytanie nr 111 o poniższej treści: Dla klauzuli czystych strat finansowych uprzejma prośba o 

zaakceptowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody min. 1000 zł 

Odp. 116. 

Zamawiający w związku z powyższym nie udziela odpowiedzi na pytanie 111.  

 

Pyt. 117. 

Proszę o podanie konstrukcji magazynów, budynku technicznego, warsztatu głównego garaży halowych oraz proszę o 

informację, co się w nich znajduje – rodzaj mienia i jaki rodzaj działalności jest prowadzony. 

Odp. 117. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 2 w zakresie konstrukcji.  

W budynkach znajduje się m.in.  



1) pomieszczenie do naprawy podzespołów i zespołów, ślusarnia, sprężarkownia. Na wyposażeniu: montażownice, 

szlifierki, wiertarki, tokarka, stanowisko do mycia podzespołów i zespołów mechanicznych, sprężarki do obsługi 

urządzeń pneumatycznych. 

2) pomieszczenie do składowania części zamiennych. Pomieszczenie zabezpieczone, monitorowane z zewnątrz, z pełną 

ochroną p.poż. 

3) część socjalna i archiwum 

4) magazyn, w którym przechowywane są głównie stoły i krzesła. 

 
Pyt. 118. 

Rozdział XV – Miejsce i termin składania ofert 

Prosimy o zmianę terminy składania ofert z 12.03.2019r. na 18.03.2019r. 

Odp. 118. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  Zamawiający dokonał zmiany termin u otwarcia ofert na dzień 

15.03.2019 r. 

 
 
Pyt. 119. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział I – WARUNKI OGÓLNE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

§8 postanowienia dodatkowe 

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

przyczyna szkody jest wyłączną i pierwotną przyczyną szkody.” – prosimy o wykreślenie pkt. 5) w całości. 

Odp. 119. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pyt. 120. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE MIENIA 

§2 Klauzule dodatkowe wspólne dla części I zamówienia: 

a) 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. 120. 

Treść klauzuli, o którą zapytuje Wykonawca 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 Zamawiający potwierdza, że jeżeli w ogólnych 

warunkach ubezpieczenia 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 do odpowiedzi w pytaniu 55. 

 
 
Pyt. 121. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE MIENIA 

§2 Klauzule dodatkowe wspólne dla części I zamówienia: 

e) 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. 121. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 122. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE MIENIA 

§2 Klauzule dodatkowe wspólne dla części I zamówienia: 

f) „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 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. 122. 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację w Załączniku Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA, Dział II – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE MIENIA, w związku z czym treść klauzuli 

jest następująca: 

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 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.” 

 

Pyt. 123. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE MIENIA 

§2 Klauzule dodatkowe wspólne dla części I zamówienia: 

k) 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 razie ujawnienia tych okoliczności po wystąpieniu szkody, 

nie będą one miały wpływu na wysokość należnego odszkodowania, jak również na pozostałe warunki ochrony 

ubezpieczeniowej z przedmiotowej umowy. 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. 123. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 34 



 

Pyt. 124. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE MIENIA 

§2 Klauzule dodatkowe wspólne dla części I zamówienia: 

p) Klauzula wypłaty odszkodowania 

„Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania orzeczenia o 

umorzeniu postępowania przez prokuraturę/organ ścigania.” - Prosimy o wykreślenie treści klauzuli z obligatoryjnych 

warunków ubezpieczenia lub zmianę na: 

Klauzula wypłaty odszkodowania 

„Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania orzeczenia o 

umorzeniu postępowania przez prokuraturę/organ ścigania – pod warunkiem, że zgromadzona w toku likwidacji szkody 

dokumentacja pozwoli na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela.” 

Odp. 124. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Klauzuli wypłaty odszkodowania w Załączniku Nr 1 do SIWZ – OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Dział II – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE MIENIA, §2 Klauzule 

dodatkowe wspólne dla części I zamówienia: 

Było: 

Klauzula wypłaty odszkodowania 

„Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania orzeczenia o 

umorzeniu postępowania przez prokuraturę/organ ścigania.”  

 

Jest: 

Klauzula wypłaty odszkodowania 

„Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania postanowienia o 

umorzeniu postępowania przez prokuraturę/organ ścigania – pod warunkiem, że zgromadzona w toku likwidacji szkody 

dokumentacja pozwoli na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela.” 

 
Pyt. 125. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE MIENIA 

§2 Klauzule dodatkowe wspólne dla części I zamówienia: 

q) 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 publicznych lub 

postępowania prowadzonego w oparciu o wewnętrzne regulacje Ubezpieczającego (np. regulamin zamówień 

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

Odp. 125. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pyt. 126. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE MIENIA 

§2 Klauzule dodatkowe wspólne dla części I zamówienia: 

r) Klauzula likwidacji drobnych szkód 

„Strony uzgodniły, że w przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza określonej kwoty dla danej części 

zamówienia na dzień ich powstania, ubezpieczający ma prawo – po zgłoszeniu szkody Ubezpieczycielowi – do likwidacji 

szkody, zachowując części uszkodzone oraz sporządzając uprzedni protokół szkody. W przypadku szkód kradzieżowych 

lub posiadających znamiona przestępstwa, ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić przed rozpoczęciem 

likwidacji szkody organa Policji. 

Część I zamówienia –  ubezpieczenia mienia: 10 000,00 zł.” – prosimy o zmianę treści klauzuli na: 

Klauzula likwidacji drobnych szkód 

„Strony uzgodniły, że w przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza określonej kwoty dla danej części 

zamówienia na dzień ich powstania, ubezpieczający ma prawo – po zgłoszeniu szkody Ubezpieczycielowi – do likwidacji 

szkody, zachowując części uszkodzone oraz sporządzając uprzedni protokół szkody. W przypadku szkód kradzieżowych 

lub posiadających znamiona przestępstwa, ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić przed rozpoczęciem 

likwidacji szkody organa Policji. 

Część I zamówienia –  ubezpieczenia mienia: 5 000,00 zł.” 

Odp. 126. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 37 

 
Pyt. 127. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§1 Przedmiot ubezpieczenia: 

Prosimy o podanie informacji nt. planowanych inwestycji/zakupów nowego mienia/remontów/modernizacji w okresie 

realizacji zamówienia. 

Odp. 127. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 3 oraz do informacji zawartych w załączniku nr 9 do SIWZ. 

Dodatkowo w grudniu br. planowana jest dostawa 6 szt. pojazdów na łączną kwotę około 4.000.000,00 zł. 

 

Pyt. 128. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§1 Przedmiot ubezpieczenia: 



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

pozwolenie na użytkowanie. 

Odp. 128. 

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

pozwolenie na użytkowanie. 

 

Pyt. 129. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§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. 129. 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie w złym stanie technicznym, wyłączone z 

eksploatacji, przeznaczone na złom, do utylizacji do remontu. 

 
Pyt. 130. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§1 Przedmiot ubezpieczenia: 

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

Prosimy o informację dotyczącą sposobu składowania/magazynowania środków obrotowych 

Odp. 130. 

Na terenie Zamawiającego przy ul. Grudziądzkiej nie ma magazynu paliw. Jest nieużywany, wypróżniony zbiornik na 

olej napędowy, wycofany z użytkowania oraz z Urzędu Dozoru Technicznego, przeznaczony na sprzedaż lub złomowanie 

w 2019 roku. 

Części zamienne przechowywane są w pomieszczeniu suchym, w pełni bezpiecznym, na regałach magazynowych lub 

paletach o odpowiedniej nośności, ometkowane z prawidłowym dostępem. Stanowiska do przechowywania oznaczone są 

tabliczkami oraz strefami wyznaczonymi liniami wg wymogów BHP i p.poż. Magazyn jest monitorowany. 

Oleje i smary przechowywane są w pomieszczeniu suchym, w pełni bezpiecznym. Pomieszczenie wyposażone jest w 

stanowiska odciekowe – szczelne. Pomieszczenie jest wentylowane. Stanowiska do przechowywania oznaczone są 

tabliczkami oraz strefami wyznaczonymi liniami wg wymogów BHP i p.poż. Magazyn jest monitorowany. 

 

Pyt. 131. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§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. 131. 

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. 132. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§1 Przedmiot ubezpieczenia: 

Prosimy o potwierdzenie, że badania, przeglądy instalacji (elektryczna, odgromowa, gazowa itp.), przeglądy techniczne 

budynków (roczny oraz pięcioletni) oraz sprzętu przeciwpożarowego są aktualne oraz, że ewentualne zastrzeżenia do 

wyników badań/przeglądów są usuwane na bieżąco. 

Odp. 132. 

Zamawiający wyjaśnia, że badania, przeglądy instalacji (elektryczna, odgromowa, gazowa itp.), przeglądy techniczne 

budynków (roczny oraz pięcioletni) oraz sprzętu przeciwpożarowego są aktualne oraz, że ewentualne zastrzeżenia do 

wyników badań/przeglądów są usuwane na bieżąco. 

Pyt. 133. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§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. 133. 

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. 134. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§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. 134. 

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

przepisach 

 



Pyt. 135. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§1 Przedmiot ubezpieczenia: 

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

transportu. 

Odp. 135. 

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

średnio 3-4 transporty miesięcznie. 

 

Pyt. 136. 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności odnoszą się do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie 

ubezpieczenia. 

Odp. 136. 

Zamawiający odsyła do odpowiedz na pytanie nr 11. 

 

Pyt. 137. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§2 – Zakres ubezpieczenia 

Pkt 2. a) – prosimy o wykreślenie szkód związanych z przypaleniem i osmoleniem oraz klauzuli przypalenia i osmolenia 

z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia; 

Odp. 137. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 91. 

  

Pyt. 138. 

19. Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§2 – Zakres ubezpieczenia 

Pkt 2. k) – prosimy o wykreślenie szkód powstałych w następstwie szadzi z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia; 

Odp. 138. 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści SIWZ i dokonuje zmiany w Załączniku Nr 1 do SIWZ – 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK. §2 – 

Zakres ubezpieczenia, ust 2. pkt k): 

Było: 

gradu, szadzi,  

Jest: 

gradu. 

 

Pyt. 139. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 



Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§2 – Zakres ubezpieczenia 

Pkt 2. r) w odniesieniu do klauzuli przepięciowej – prosimy rozszerzenie treści klauzuli o zapis: 

Z odpowiedzialności wyłączone są szkody: 

- w licznikach, miernikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, 

odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach; 

- powstałe podczas naprawy lub podczas prób dokonywanych w maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób 

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

Odp. 139. 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Klauzuli przepięciowej. 

W Załączniku Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD 

WSZYSTKICH RYZYK, do treści Klauzuli przepięciowej dodaje się frazę: 

„Z odpowiedzialności wyłączone są szkody: 

- w licznikach, miernikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, 

odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach; 

- powstałe podczas naprawy lub podczas prób dokonywanych w maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób 

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

 

Pyt. 140. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§2 – Zakres ubezpieczenia 

„Pkt. 3) 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. 140. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 141. 

22. Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§3 – Postanowienia szczególne 

„Pkt. 1)  Prosimy o wprowadzenie zapisu: z zastrzeżeniem szkód powstałych w sieciach energetycznych, 

rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej wraz ze 

stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, znajdującymi się w odległości nie większej niż 100 m. poza miejscem 

ubezpieczenia 

Odp. 141. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi w pytaniach 12 i 76. 

 

Pyt. 142. 

23. Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 



Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§3 – Postanowienia szczególne 

„Pkt. 14) Ubezpieczyciel obejmuje koszty napełniania urządzeń/instalacji gaśniczych, jeśli wskutek awarii tych 

urządzeń lub błędnej obsługi/nieuzasadnionego uruchomienia dojdzie do wydostania się mediów gaśniczych. Limit 

odpowiedzialności 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.” – prosimy o zmianę 

treści na: 

Pkt. 14) Ubezpieczyciel obejmuje koszty napełniania urządzeń/instalacji gaśniczych, jeśli wskutek awarii tych urządzeń 

dojdzie do wydostania się mediów gaśniczych. Limit odpowiedzialności 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia.” 

Odp. 142. 

Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Dział II A – 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, §3 – Postanowienia szczególne, ust. 14: 

Było: 

Ubezpieczyciel obejmuje koszty napełniania urządzeń/instalacji gaśniczych, jeśli wskutek awarii tych urządzeń lub 

błędnej obsługi/nieuzasadnionego uruchomienia dojdzie do wydostania się mediów gaśniczych. Limit odpowiedzialności 

20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.”  

Jest: 

Ubezpieczyciel obejmuje koszty napełniania urządzeń/instalacji gaśniczych, jeśli wskutek awarii tych urządzeń lub 

błędnej obsługi/nieuzasadnionego uruchomienia dojdzie do wydostania się mediów gaśniczych. Limit odpowiedzialności 

10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.”  

 

Pyt. 143. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§3 – Postanowienia szczególne 

„Pkt. 15) prosimy o zmniejszenie limitu z: 100.000,00 zł na 50.000,00 zł 

Odp. 143. 

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

 

Pyt. 144. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§3 – Postanowienia szczególne 

„Pkt. 16) prosimy o zmniejszenie limitu z: 200.000,00 zł na 50.000,00 zł 

Odp. 144. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu w klauzuli szkód mechanicznych. Jednocześnie Zamawiający odsyła do 

odpowiedzi na pytanie nr 33. 

 

Pyt. 145. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 



§8 – Klauzule dodatkowe 

„Pkt. c) Klauzula reprezentantów (art. 827) 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej 

reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, pełnomocników ustanowionych przez ten podmiot. Za 

szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób, nie będących reprezentantami (w szczególności 

prokurentów, pełnomocników, pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego), 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.” – prosimy o zmianę treści klauzuli na: 

c) Klauzula reprezentantów (art. 827) 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub 

wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za 

reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie 

z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, pełnomocników ustanowionych przez ten podmiot. Za 

szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób, nie będących reprezentantami (w szczególności 

prokurentów, pełnomocników, pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego), 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.” 

Odp. 145. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ i odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 27. 

 

Pyt. 146. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§8 – Klauzule dodatkowe 

„d) 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.”  - 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. 146. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ i odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 89 i 114. Zamawiający potwierdza, 

iż na podstawie klauzuli miejsca ubezpieczenia nie jest objęte mienie w transporcie, na wystawach, pokazach i targach 

oraz mienie stanowiące przedmiot prac remontowo-budowlanych. 

 

Pyt. 147. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 



Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§8 – Klauzule dodatkowe 

„Pkt u)  Klauzula zniesienia zasady proporcji  (leeway) 

 Strony uzgodniły, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania dla mienia ubezpieczonego w wartościach 

odtworzeniowych nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, jeżeli wartość przedmiotu 

ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, 

w dniu szkody nie przekraczała 140% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Dla mienia przyjętego do ubezpieczenia w 

wartości księgowej brutto zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie stosuje się, pod warunkiem że podane do 

ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają zapisom księgowym.” Prosimy o zmianę treści klauzuli na: 

Klauzula zniesienia zasady proporcji  (leeway) 

 Strony uzgodniły, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania dla mienia ubezpieczonego w wartościach 

odtworzeniowych nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, jeżeli wartość przedmiotu 

ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, 

w dniu szkody nie przekraczała 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Dla mienia przyjętego do ubezpieczenia w 

wartości księgowej brutto zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie stosuje się, pod warunkiem że podane do 

ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają zapisom księgowym. 

Odp. 147. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie Nr 31. 

 

Pyt. 148. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§8 – Klauzule dodatkowe 

„Pkt x) Klauzula nieodtwarzania mienia 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczający ma prawo do nie odtwarzania ubezpieczonego mienia. W takim razie 

ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie zgodnie ze sposobem deklaracji mienia do ubezpieczenia bez potrącania zużycia 

technicznego.” – prosimy o zmianę treści klauzuli na: 

Klauzula nieodtwarzania mienia 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczający ma prawo do nie odtwarzania ubezpieczonego mienia. W takim razie 

ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie zgodnie ze sposobem deklaracji mienia do ubezpieczenia do wartości 

rzeczywistej.” 

Odp. 148. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. 

 

Pyt. 149. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

§8 – Klauzule dodatkowe 

„Pkt y) klauzula wynagrodzenia ekspertów – limit wspólny dla ubezpieczenia PD, EE 

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. 149. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 150. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II B – UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (EE) 

§6 Franszyzy i udziały własne  

a) prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego z: 10% odszkodowania, nie mniej niż 

300 zł, nie więcej niż: 1 000,00 zł na: 10% odszkodowania, nie mniej niż 300 zł 

Odp. 150. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 151. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II B – UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (EE) 

§ 7 – Wypłata odszkodowań i likwidacja szkód  

„Pkt 5)  Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji.” – Prosimy o wykreślenie zapisu w 

całości. 

Odp. 151. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 152. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział II B – UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (EE) 

§ 8 – Klauzule dodatkowe – wnioskujemy o zmianę treści klauzul jak dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

Odp. 152. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 153. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III 



CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZIE 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 –  

Pkt 3) klauzula szkód elektrycznych – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności z: 100 000,00 zł na 50 000,00 zł 

Odp. 153. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 154. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZIE 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 – prosimy o zmianę limitu na ubezpieczenie ryzyka ognia/pożaru, sadzy, dymu, 

wybuchu i implozji z: 5 000 000,00 zł na: 1 000 000,00 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odp. 154. 

Zamawiający zmienia limit na ubezpieczenie ryzyka ognia/pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji na 3 000 000,00 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 5 000 000,00 zł. 

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 

5 000 000,00 zł 

 
 
Jest:  
 
 
 

Ryzyko Limit 

ubezpieczenie ryzyka ognia/pożaru, sadzy, dymu,  
wybuchu i implozji 

 
3 000 000,00 zł obowiązujący 
do momentu montażu nowego 

systemu detekcji w hali 
sortowni, od momentu oddania 

do eksploatacji detekcji 
podniesiony do poziomu  

5 000 000,00 zł 

 

 

 



Pyt. 155. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU 

DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

 §8 – Klauzule dodatkowe 

„Pkt. a) Klauzula reprezentantów (art. 827) 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej 

reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, pełnomocników ustanowionych przez ten podmiot. Za 

szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób, nie będących reprezentantami (w szczególności 

prokurentów, pełnomocników, pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego), 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.” – prosimy o zmianę treści klauzuli na: 

a) Klauzula reprezentantów (art. 827) 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub 

wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za 

reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie 

z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, pełnomocników ustanowionych przez ten podmiot. Za 

szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób, nie będących reprezentantami (w szczególności 

prokurentów, pełnomocników, pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego), 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.” 

Odp. 155. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ i odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 27. 

 

Pyt. 156. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU 

DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

 §8 – Klauzule dodatkowe 

„b) 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.”  - 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. 156. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 89 i 146. 

 

Pyt. 157. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU 

DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

 §8 – Klauzule dodatkowe 

„c) Klauzula przepięciowa 

Strony uzgodniły, że  rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia. Za przepięcie uznaje się: 

1) nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi – odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy ubezpieczenia każdej dotkniętej szkodą maszyny/ urządzenia/ aparatu 

technicznego, 

2) nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej nie spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi (z innych 

przyczyn niż wyładowania atmosferyczne), lecz spowodowany zjawiskami pochodnymi, działaniem pola 

elektromagnetycznego, indukcji, wynikłe z niewłaściwych parametrów prądy elektrycznego itp. przyczyn  

- odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy ubezpieczenia każdej dotkniętej szkodą maszyny/ 

urządzenia/ aparatu technicznego, natomiast łącznie nie może przekroczyć limitu 500 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym” – prosimy rozszerzenie treści klauzuli o zapis: 

Z odpowiedzialności wyłączone są szkody: 

- w licznikach, miernikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, 

odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach; 

- powstałe podczas naprawy lub podczas prób dokonywanych w maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób 

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

Odp. 157. 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Klauzuli przepięciowej. 

W Załączniku Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 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 

do treści Klauzuli przepięciowej dodaje się frazę: 

„Z odpowiedzialności wyłączone są szkody: 

- w licznikach, miernikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, 

odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach; 

- powstałe podczas naprawy lub podczas prób dokonywanych w maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób 

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

 

 



Pyt. 158. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU 

DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

 §8 – Klauzule dodatkowe 

„c) Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych  

Strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody (bezpośrednie i pośrednie) powstałe w związku z 

prowadzeniem wszelkich prac/robót budowlanych, montażowych, demontażowych, i/lub instalacyjnych, adaptacyjnych, 

w tym przebudowy, remonty, modernizacje, rozbiórki, rozruchy i testy oraz roboty ziemne, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych prac/robót, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: 

 mienia będącego przedmiotem wymienionych wyżej robót – do limitu w wysokości 2 000 000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 

 w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia tego mienia.” – 

prosimy o wykreślenie klauzuli z obligatoryjnych warunków ubezpieczenia. 

Odp. 158. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie, odsyła do modyfikacji treści klauzuli w odpowiedzi na pytanie 85. 

 

Pyt. 159. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU 

DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

 §8 – Klauzule dodatkowe 

g) Klauzula zniesienia zasady proporcji  (leeway) 

 Strony uzgodniły, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania dla mienia ubezpieczonego w wartościach 

odtworzeniowych nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, jeżeli wartość przedmiotu 

ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, 

w dniu szkody nie przekraczała 140% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Dla mienia przyjętego do ubezpieczenia w 

wartości księgowej brutto zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie stosuje się, pod warunkiem że podane do 

ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają zapisom księgowym.” Prosimy o zmianę treści klauzuli na: 

 Klauzula zniesienia zasady proporcji  (leeway) 

 Strony uzgodniły, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania dla mienia ubezpieczonego w wartościach 

odtworzeniowych nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, jeżeli wartość przedmiotu 

ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, 

w dniu szkody nie przekraczała 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Dla mienia przyjętego do ubezpieczenia w 

wartości księgowej brutto zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie stosuje się, pod warunkiem że podane do 

ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają zapisom księgowym. 



Odp. 159. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie Nr 31. 

 

Pyt. 160. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU 

DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

 §8 – Klauzule dodatkowe 

i) 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. 160. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 161 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU 

DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

 §8 – Klauzule dodatkowe 

„j) Klauzula szkód mechanicznych - Prosimy o wykreślenie klauzuli z obligatoryjnych warunków dodatkowych 

Odp. 161, 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 162. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU 

DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 



 §8 – Klauzule dodatkowe 

„j) Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności – prosimy o wykreślenie klauzuli z obligatoryjnych 

warunków ubezpieczenia. 

Odp. 162. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 163 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU 

DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

§8 – Klauzule dodatkowe 

p) Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia – prosimy o wykreślenie klauzuli z obligatoryjnych warunków 

dodatkowych 

Odp. 163. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 164 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU 

DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

§8 – Klauzule dodatkowe 

q) Klauzula generalna - prosimy o wykreślenie klauzuli z obligatoryjnych warunków dodatkowych 

Odp. 164. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 120. 

 

Pyt. 165. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU 

DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

§8 – Klauzule dodatkowe 

u) – Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia - prosimy o wykreślenie klauzuli z obligatoryjnych warunków 

dodatkowych 

Odp. 165. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 



Pyt. 166. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU 

DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

§8 – Klauzule dodatkowe 

v) klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (dot. art. 815 k.c.) - prosimy o wykreślenie klauzuli z 

obligatoryjnych warunków dodatkowych 

Odp. 166. 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację, analogicznie jak w odpowiedzi na pyt 122, w związku z czym treść klauzuli 

po modyfikacji jest następująca: 

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 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.” 

 

Pyt. 167. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Dział III 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU 

DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

§8 – Klauzule dodatkowe 

aa) Klauzula zmiany ryzyka (dot. art. 816 k.c.) - prosimy o wykreślenie klauzuli z obligatoryjnych warunków 

dodatkowych 

Odp. 167. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 34. 

 
Pyt. 168. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU 

DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 



§8 – Klauzule dodatkowe 

ff) Klauzula wypłaty odszkodowania 

„Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania orzeczenia o 

umorzeniu postępowania przez prokuraturę/organ ścigania.” - Prosimy o wykreślenie treści klauzuli z obligatoryjnych 

warunków ubezpieczenia lub zmianę na: 

Klauzula wypłaty odszkodowania 

„Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania orzeczenia o 

umorzeniu postępowania przez prokuraturę/organ ścigania – pod warunkiem, że zgromadzona w toku likwidacji szkody 

dokumentacja pozwoli na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela.” 

Odp. 168. 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści SIWZ i dokonuje zmiany postanowień SIWZ…… 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Klauzuli wypłaty odszkodowania w Załączniku Nr 1 do SIWZ – OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CZ ĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH 

ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW KOMUNALN YCH W TORUNIU 

Było: 

Klauzula wypłaty odszkodowania 

„Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania orzeczenia o 

umorzeniu postępowania przez prokuraturę/organ ścigania.” - Prosimy o wykreślenie treści klauzuli z obligatoryjnych 

warunków ubezpieczenia lub zmianę na: 

 

Jest: 

Klauzula wypłaty odszkodowania 

„Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania postanowienia o 

umorzeniu postępowania przez prokuraturę/organ ścigania – pod warunkiem, że zgromadzona w toku likwidacji szkody 

dokumentacja pozwoli na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela.” 

 

Pyt. 169. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dział III 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU 

DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

§8 – Klauzule dodatkowe 

gg) 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 publicznych lub 

postępowania prowadzonego w oparciu o wewnętrzne regulacje Ubezpieczającego (np. regulamin zamówień 

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

Odp. 169. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 170. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ IVA 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

§1 Przedmiot ubezpieczenia 

1) Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwana jest ochrona dla ustawowej odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego, bez 

ponadustawowych rozszerzeń odpowiedzialności. 

 

Odp. 170. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie Nr 97. 

 

Pyt. 171. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ IVA 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

§2 Zakres ubezpieczenia  

1) Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie produktów wprowadzanych do obrotu Zamawiający nie oczekuje ochrony dla 

odpadów; 

Odp. 171. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi w pytaniu nr 42. Zamawiający nie wprowadza nie oczekuje ochrony w zakresie 

odpadów, lecz surowców wtórnych. 

 

Pyt. 172. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ IVA 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

§2 Zakres ubezpieczenia  

„2) Ubezpieczeniem objęta będzie także odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności socjalnej, 

kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej oraz wszelkich innych przejawów aktywności Ubezpieczonego, także 

odpowiedzialność Ubezpieczającego jako inwestora/zleceniodawcy prac.” – prosimy o doprecyzowanie jaką konkretnie 

działalność socjalną, kulturalną, rekreacyjną, sportową czy inwestycyjna prowadzi klient? 

 

 



Odp. 172. 

Zamawiający realizuje projekt „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu”  

w ramach którego zostanie zmodernizowana sortownia odpadów. Modernizacja będzie polegała na wymianie oraz 

doposażeniu maszyn i urządzeń technologicznych. Powstanie również nowy punkt przyjęcia odpadów – zespół wag 

samochodowych wraz z budynkiem zaplecza. Zamawiający odsyła do informacji zawartych w załączniku nr 9 do SIWZ.  

Zamawiający prowadzi Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid, konkursy i 

akcje edukacyjne (np. sylwestrowy konkurs butelkowy, sprzątanie świata, dni otwarte, konkursy na zbiórkę makulatury). 

 

Pyt. 173. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ IVA 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

§2 Zakres ubezpieczenia  

1) Prosimy o podanie obrotu generowanego przez produkty wprowadzane do obrotu oraz podział obrotu z ostatniego roku 

obrachunkowego w zależności od PKD. 

Odp. 173. 

Zamawiający wyjaśnia, że w 2018 r. obrót Spółki wyniósł 49 750 367 zł,  

− EKD 38.11.1    18 460 963 zł  

− EKD 38.21.10   27 436 141 zł  

− EKD 81.29.12    3 853 263 zł 

 

Pyt. 174. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ IVA 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

§2 Zakres ubezpieczenia  

3) w odniesieniu do czystych strat finansowych prosimy o potwierdzenie, że 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; 

- wyrządzone przez wadliwy produkt; 

- 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. 

 



Odp. 174. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi w pytaniu 110. 

 

Pyt. 175. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ IVA 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

§2 Zakres ubezpieczenia 

5) a) w odniesieniu do OC środowiskowej, prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęte są szkody pod warunkiem 

łącznego spełnienia następujących okoliczności: 

- przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, niezamierzona oraz niemożliwa do 

przewidzenia przez Ubezpieczonego; 

- początek procesu przedostania się niebezpiecznych substancji miał miejsce w okresie ubezpieczenia; 

- przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez Ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 168 

godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania; 

- przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony 

środowiska, Policji lub straży pożarnej. 

Prosimy o potwierdzenie także, że przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu 

rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, 

wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Przez 

substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w 

środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. 

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada w ramach tzw. oc środowiskowej za koszty 

badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska. 

Odp. 175 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 44 i 101.  

 

Pyt. 176. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ IVA 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

§2 Zakres ubezpieczenia 

5) c) w odniesieniu do szkód powstałych wskutek przeniesienia chorób zakaźnych… - prosimy o wprowadzenie 

wyłączenia: 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

- powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia 

- spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony 

wiedział;  

- spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfelda-Jacoba lub innych enecefalopatii gąbczastych oraz HIV; 

- powstałe w następstwie wykonywania tatuaży. 

 



Odp. 176. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi w pytaniu 43. 

 

Pyt. 177. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ IVA 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

§2 Zakres ubezpieczenia 

5) d) Prosimy o zmianę treści SIWZ w zakresie szkód wyrządzonych przez pracowników, w tym podczas podróży 

służbowych krajowych i zagranicznych poprzez dodatnie zapisu: „z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i 

Australii 

Odp. 177 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści SIWZ i dokonuje zmiany postanowień treści SIWZ – 

Załącznik Nr 1 do SIWZ  DZIAŁ IV A CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

CYWILNEJ §4 Miejsce ubezpieczenia 

Było: 

2) W odniesieniu do szkód w wyniku wypadków powstałych w związku ze służbowymi podróżami pracowników 

Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zakres terytorialny obejmuje cały świat z wyłączeniem USA, Kanady i Australii. 

 

Jest: 

2) W odniesieniu do szkód w wyniku wypadków powstałych w związku ze służbowymi podróżami pracowników 

Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zakres terytorialny obejmuje cały świat z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej 

Zelandii i Australii. 

 

Pyt. 178. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ IVA 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

§2 Zakres ubezpieczenia  

5) g) prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia: 

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje: 

- szkód w obiektach budowlanych, które nie zostały zinwentaryzowane przez rozpoczęciem prac budowlanych; 

- szkód polegających na uszkodzeniach powierzchniowych, które nie pogarszają stateczności budowli lub nie zagrażają 

ich użytkownikom lub otoczeniu. 

Odp. 178. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji w Załączniku Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DZIAŁ 

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

ust. 5 pkt. g) 

Było: 

szkody powstałe w związku z budową, przebudową, rozbudową, remontem, naprawą, modernizacją, montażem, 

konserwacją mienia stanowiącego własność lub użytkowanego przez Ubezpieczonego, 



Jest: 

szkody powstałe w związku z budową, przebudową, rozbudową, remontem, naprawą, modernizacją, montażem, 

konserwacją mienia stanowiącego własność lub użytkowanego przez Ubezpieczonego, przy czym zakres ubezpieczenia 

nie obejmuje: 

- szkód w obiektach budowlanych, użytkowanych przez Ubezpieczonego, które nie zostały zinwentaryzowane przez 

rozpoczęciem prac budowlanych; 

- szkód polegających na uszkodzeniach powierzchniowych, które nie pogarszają stateczności budowli lub nie zagrażają 

ich użytkownikom lub otoczeniu. 

 

Pyt. 179. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ IVA 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

§2 Zakres ubezpieczenia 

5) k) Prosimy o potwierdzenie, że szkody wyrządzone w środkach transportu dotyczą mienia osób trzecich i nie dotyczą 

odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego. 

Odp. 179. 

Zamawiający potwierdza, iż zapis, o który pyta Wykonawca dotyczy mienia osób trzecich i nie dotyczy 

odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego. 

 

Pyt. 180. 

 Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ IVA 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

§2 Zakres ubezpieczenia 

5) „q) szkody powodujące roszczenia między osobami prawnymi, z którymi Ubezpieczający jest związany kapitałowo 

oraz wyrządzone osobom bliskim przez osoby objęte umową ubezpieczenia” – prosimy o wykreślenie punktu q) albo 

zmianę treści na:  

q) szkody wyrządzone podmiotom, z którymi Ubezpieczający jest związany kapitałowo 

Odp. 180. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 181. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ IVA 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

§2 Zakres ubezpieczenia 

5) dd) – prosimy o podanie łącznej liczby km dróg oraz liczby placów za których utrzymanie odpowiedzialny jest klient. 

Odp. 181. 

Zamawiający wyjaśnia, że jest odpowiedzialny na utrzymanie 904 km dróg, 200 000 m2 parkingów oraz 1 200 000 m2 

chodników i ścieżek rowerowych 



 

Pyt. 182. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ IVA 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

§3 Trigger /postanowienia szczególne/modyfikacje owu 

„7) Ochrona ubezpieczeniową objęte są szkody osobowe pracowników polegające na wystąpieniu zawału serca lub udaru 

mózgu, będące konsekwencją uchybienia Ubezpieczonego (z wyłączeniem chorób zawodowych).” –  

prosimy o wyłączenie punktu w całości z obligatoryjnych warunków ubezpieczenia. 

Odp. 182. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 183. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ IVA 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

§8 Klauzule dodatkowe 

„Klauzula reprezentantów (art. 827) 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej 

reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, pełnomocników ustanowionych przez ten podmiot. Za 

szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób, nie będących reprezentantami (w szczególności 

prokurentów, pełnomocników, pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego), 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.” – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez włączenie prokurentów do 

reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

Odp. 183. 

Zamawiający odsyła do odpowiedz na pytanie nr 27. 

 

Pyt. 184. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ IVA 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

§8 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 wyłączenie treści 

klauzuli z obligatoryjnych warunków dodatkowych. 

Odp. 184. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 120. 

 
Pyt. 185. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ IVA 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

§8 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 wyłączenie treści klauzuli z obligatoryjnych warunków dodatkowych. 

Odp. 185. 

Zamawiający nie wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 186. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ IVA 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

§8 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 wyłączenie treści klauzuli z obligatoryjnych warunków dodatkowych. 

Odp. 186. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 



Pyt. 187. 

 Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ IVA 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 

§8 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 razie ujawnienia tych okoliczności po wystąpieniu szkody, 

nie będą one miały wpływu na wysokość należnego odszkodowania, jak również na pozostałe warunki ochrony 

ubezpieczeniowej z przedmiotowej umowy. W przypadku istotnej zmiany prawdopodobieństwa wypadku Ubezpieczyciel 

może wystąpić do Ubezpieczającego z wnioskiem o podjęcie rozsądnych działań prowadzących do zmniejszenia tego 

ryzyka. - prosimy o wyłączenie treści klauzuli z obligatoryjnych warunków dodatkowych. 

Odp. 187. 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 34 

 

Pyt. 188. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ V 

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA FLOTY 

DZIAŁ V B UBEZPIECZENIE AUTOCASCO (AC) 

§2 Zakres ubezpieczenia 

4) „b) wjechania zbyt wysokim pojazdem pod wiadukt, most lub do parkingu podziemnego” - prosimy o wykreślenie z 

obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia AC 

Odp. 188. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

 

Pyt. 189. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ V 

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA FLOTY 

DZIAŁ V B UBEZPIECZENIE AUTOCASCO (AC) 

§2 Zakres ubezpieczenia 

5) „c) w oponie i feldze w przypadku jazdy na oponie ze zbyt niskim poziomem powietrza” – prosimy o wykreślenie z 

obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia AC 

Odp. 189. 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści SIWZ i dokonuje wykreślenia „w oponie i feldze w przypadku 

jazdy na oponie ze zbyt niskim poziomem powietrza”  w Załączniku Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA DZIAŁ V  CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA FLOTY DZIAŁ V B UBEZPIECZENIE 

AUTOCASCO (AC) §2 Zakres ubezpieczenia, ust. 5, pkt. c). 

 

 



Pyt. 190. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ V 

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA FLOTY 

DZIAŁ V B UBEZPIECZENIE AUTOCASCO (AC) 

§5 Sumy ubezpieczenia 

1) Prosimy o dodanie zapisu: „pod warunkiem prawidłowej wyceny w systemie eksperckim 

Odp. 190. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pyt. 191. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ V 

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA FLOTY 

DZIAŁ V D UBEZPIECZENIE ASSISTANCE (ASS) 

§1 Przedmiot ubezpieczenia – Prosimy o doprecyzowanie czy zakresem ubezpieczenia assistance mają być objęte 

wszystkie pojazdy wymienione w Załączniku Nr 8 do SIWZ tj. 121 szt. 

Odp. 191. 

Zamawiający aktualnie przewiduje do ubezpieczenia Assistance jeden pojazd – Peugeot Partner, nr rej. GD197RN co 

zostało wskazane w Załączniku Nr 8 do SIWZ. 

 

Pyt. 192. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ V 

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA FLOTY 

DZIAŁ V D UBEZPIECZENIE ASSISTANCE (ASS) 

§8 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 włączenie 

klauzuli z obligatoryjnych warunków ubezpieczenia floty. 

Odp. 192 

Zamawiający wyjaśnia, iż wskazana klauzula generalna dotyczy IV części postępowania.  W pozostałym zakresie 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 120. 

 

Pyt. 193. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 



DZIAŁ V 

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA FLOTY 

DZIAŁ V D UBEZPIECZENIE ASSISTANCE (ASS) 

§8 Klauzule dodatkowe 

„Klauzula wypłaty odszkodowania 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania orzeczenia o 

umorzeniu postępowania przez prokuraturę/organ ścigania.” – prosimy dodanie zapisu: pod warunkiem, że ze 

zgromadzonej w toku likwidacji szkody dokumentacji wynika odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń. 

Odp. 193. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Klauzuli wypłaty odszkodowania w Załączniku Nr 1 do SIWZ – OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DZIAŁ V, CZ ĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA FLOTY, DZIAŁ V 

D UBEZPIECZENIE ASSISTANCE (ASS): 

Było: 

Klauzula wypłaty odszkodowania 

„Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania orzeczenia o 

umorzeniu postępowania przez prokuraturę/organ ścigania.” - Prosimy o wykreślenie treści klauzuli z obligatoryjnych 

warunków ubezpieczenia lub zmianę na: 

Jest: 

Klauzula wypłaty odszkodowania 

„Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania postanowienia o 

umorzeniu postępowania przez prokuraturę/organ ścigania – pod warunkiem, że zgromadzona w toku likwidacji szkody 

dokumentacja pozwoli na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela.” 

 

Pyt. 194. 

Załącznik Nr 9 do SIWZ – DANE DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZ ENIOWEGO 

Prosimy o wyjaśnienie  czy zostały wykonane zalecenia po audycie z dnia 14.06.2018r. w szczególności: 

- czy zainstalowano dodatkowy moduł centralki systemu detekcji pożaru na stanowisku służb dozoru? 

- czy objęto strefę przyjęcia odpadów halę sortowni monitoringiem z wykorzystaniem kamery termowizyjnej z 

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

- czy objęto strefę przyjęcia odpadów w hali sortowni dodatkową ochroną poprzez zainstalowanie instalacji 

zraszaczowej? 

- czy zwiększono częstotliwość wykonywania pomiarów rezystencji izolacji instalacji elektrycznej w halach 

produkcyjno-magazynowych? 

- czy wprowadzono w Zakładzie cykliczne audyty termowizyjne instalacji elektrycznej i urządzeń elektrotechnicznych 

obejmujących rozdzielnie, podrozdzielnie, szafy sterownicze oraz newralgiczne punkty maszyn i urządzeń? 

- czy 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? 

- czy wprowadzono pisemną procedurę sprzątania poszczególnych elementów sortowni przed zakończeniem pracy? 

- czy w hali segregacji odpadów zamontowano dodatkowy agregat gaśniczy przy linii segregacji odpadów? Jeśli nie to 

czy przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia klient zamontuje dodatkowy agregat gaśniczy przy linii segregacji 



odpadów o minimalnej ilości środka gaśniczego 25 kg? (w przypadku powstania pożaru agregat pozwoli na podjęcie 

skutecznej akcji gaśniczej w pierwszej fazie rozwoju pożaru). 

Odp. 194. 

Pomiarów rezystencji izolacji instalacji elektrycznej w halach produkcyjno-magazynowych są wykonywane raz w roku 

Wprowadzono w Zakładzie cykliczne audyty termowizyjne instalacji elektrycznej i urządzeń elektrotechnicznych 

obejmujących rozdzielnie, podrozdzielnie, szafy sterownicze oraz newralgiczne punkty maszyn i urządzeń. Audyt został 

wykonany w listopadzie 2018 r. 

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. 

Procedura sprzątania poszczególnych elementów sortowni przed zakończeniem pracy obejmuje działania prowadzone w 

ciągu tygodnia. 

W trakcie realizacji jest projekt nowego systemu detekcji, który planowo ma być gotowy w okresie ok. 4 tygodni. 

Na ten moment pozostałe zalecenia nie zostały wykonane. 

 

Pyt. 195. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

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

wersji dokumentu. 

Odp. 195. 

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

 

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian   

w ofertach. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp przedłuża   

termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 19.03.2019 r. do godziny 11:45. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ, polegającej w 

szczególności na nadaniu: 

1) jej pkt. XI.10 następującego brzmienia: „Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie 

Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

 „kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu” 

 nr sprawy: KU/ZP-04/2019 - dotyczy części ….*” 

(*proszę podać część na którą jest składana oferta – część I i/lub II i/lub III i/lub IV i/lub V) 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 19.03.2019 roku o godz.12:00"  

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 




