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Pytania i odpowiedzi  
 
W odpowiedzi na pytania, skierowane do Zamawiającego odpowiadamy, co następuje: 
 
- jakie są przyczyny szkód z tytułu ubezpieczenia OC działalności? 
Przyczyny są zróŜnicowane. Jednak większość wiąŜe się z zimowym utrzymaniem ciągów pieszych 
oraz jezdni. Podstawą wykonywania tych prac jest zlecenie z MZD Toruń lub od innych podmiotów lub 
osób. 
  
- wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń w 
wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niŜ 1 000 zł; 
Akceptacja. 
 
- wprowadzenie limitu na szkody wodno – kanalizacyjne w wysokości 1 000 000,00 PLN (ubezp. 
mienia od ognia)  
Akceptacja. 
 
- wprowadzenie limitu dla katastrofy budowlanej w wysokości nie więcej niŜ 20 000 000,00 PLN 
(ubezp. mienia od ognia/maszyn od uszkodzeń); 
Akceptacja. 
 
- obniŜenie limitu sumy gwarancyjnej na OC za szkody środowiskowe z 500 000,00 zł na 250 000,00 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 
w wysokości 500,00 zł w kaŜdej szkodzie z tego tytułu; 
Brak akceptacji. 
 
- proszę o wyjaśnienie jakich podmiotów miałoby dotyczyć OC wzajemne – w SIWZ brak wskazania 
innych podmiotów, których miałoby dotyczyć ubezpieczenie OC. 
Zamawiający koryguje treść SIWZ poprzez wykreślenie wyrazu „oraz” w załączniku nr 1, rozdział V, 
punkt 2, podpunkt j). 
 
 
1. Prosimy o podanie dokładnych informacji dotyczących mienia osób trzecich, które ma być 

przedmiotem ubezpieczenia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku: 
a. Jaki rodzaj mienia jest przedmiotem ubezpieczenia, 

Mienie będące przedmiotem najmu, dzierŜawy, leasingu lub innej, podobnej umowy. 
b. Gdzie znajduje się ubezpieczone mienia, 

Mienie moŜe się znajdować w dwóch lokalizacjach, określonych w SIWZ, Toruń – ul. 
Grudziądzka 159 oraz ul. Kociewska 37/53 

c. Czy mienie to ubezpieczone będzie do ognia i innych zdarzeń losowych. JeŜeli tak, to w jakiej 
pozycji zostało wykazane? 
Ten rodzaj mienia nie jest ubezpieczony w ryzyku od ognia i innych zdarzeń losowych. 
 

2. Prosimy o podanie szczegółowego wykazu maszyn, które mają podlegać ubezpieczeniu od 
uszkodzeń z podaniem roku ich produkcji. 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych – ul. Kociewska 37/53 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Wartość zł 
1 Instalacja odzysku biogazu 1 137 589,20 
2 Podczyszczalnia ścieków 2 650 154,00 
3 Linia sortownicza 5 556 568,50 
4 Ładowarka kołowa 853 191,00 
5 Zaplecze - kotłownia 1 762 555,50 
6 Bioreaktory w kompostowni 397 152,99 
7 System odcieków w kompostowni 67 280,99 
8 Wentylacja w kompostowni 1 999 692,77 
9 Sito bębnowe w kompostowni 465 765,98 

10 Przerzucarka do kompostu 1 725 932,03 
11 Place technologiczne kompostowni 1 643 526,00 
12 Rozdrabniacz odpadów zielonych 312 835,50 
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13 Kruszarka do gruzu 1 552 555,49 
14 Przesiewacz gruzu 426 953,03 
15 Ładowarka kołowa 750 555,54 
16 WyposaŜenie chwytakowe 142 298,65 

 Razem 21 444 607 ,17 
Rok produkcji przedmiotów powyŜej – 2009r.  
 
Siedziba – ul. Grudziądzka 159 
Lp. Rodzaj mienia Suma ubezp. w zł 
1 Środki trwałe grup KŚT: 3,4,5,6 5 553 053 

 
3. Czy maszyny wskazane do ubezpieczenia od uszkodzeń (poz. III str. 14 SIWZ) mają zostać 

objęte równocześnie ochroną od ognia i innych zdarzeń losowych w ramach ubezpieczenia, o 
którym mowa w poz. I str. 12 SIWZ? 
Tak, wartości są wpisane w poszczególne grupy KŚT. 

 
4. Prosimy o ujednolicenie definicji powodzi. Proponujemy uznanie jako ostatecznej wersji 

sformułowania określonego w zakresie ubezpieczenie poz. I str. 12 SIWZ. 
Jednolita i prawidłowa definicja powodzi określona jest w załączniku nr 4 do SIWZ, „Wybrane 
definicje ryzyk” punkt 6 o brzmieniu:  
Powód ź - za powódź uwaŜa się zalanie terenu lub podłoŜa w miejscu ubezpieczenia, które 
powstało w wyniku np.: wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych (stojących lub 
przepływających), topnienia kry lodowej na rzekach lub zbiornikach wodnych, tworzenia się 
zatorów lodowych bądź nadmiernych opadów atmosferycznych. 

 
5. Prosimy o ujednolicenie definicji dewastacji. Proponujemy uznanie jako ostatecznej wersji 

sformułowania określonego w poz. 3 Warunki szczególne i klauzule str. 25 SIWZ. 
Jednolita i prawidłowa definicja dewastacji określona jest w załączniku nr 4 do SIWZ, „Wybrane 
definicje ryzyk” punkt 20 o brzmieniu: 
Dewastacja - za dewastację uwaŜa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego 
mienia przez osoby trzecie w związku z kradzieŜą lub bez takiego związku (bez konieczności 
pokonania zabezpieczeń), 

 
6. Prosimy o potwierdzenie miejsca ubezpieczenia: Toruń, ul. Grudziądzka 159 oraz Kociewska 

(prosimy o podanie numeru). 
Potwierdzamy miejsca ubezpieczenia: Toruń, ul. Grudziądzka 159 oraz Kociewska 37/53. 

 
7. Gdzie znajdują się pojemniki na odpady? 

Pojemniki na odpady znajdują się częściowo w lokalizacjach Zamawiającego oraz na całym 
terenie, gdzie Zamawiający prowadzi działalność, w szczególności na terenie miasta Toruń.  

 
8. Prosimy o wykreślenie słów „Zasada proporcji z tytułu niedoubezpieczenia nie będzie stosowana” 

z klauzuli likwidacyjnej poz. 5 Warunki szczególne i klauzule str. 25. 
Brak zgody. 

 
9. Dla klauzuli automatycznego pokrycia (str. 25 SIWZ) prosimy o wprowadzenie następujących 

modyfikacji: 
a. po słowach „… 20% łącznej sumy ubezpieczenia” dodanie słów „danego rodzaju 

ubezpieczenia”, 
Akceptacja. 

b. przed słowami „… zgłoszenie to powoduje z chwilą jego dokonania odnowienie 20 
procentowego limitu objętego klauzulą automatycznego pokrycia.” dodanie słów „za zgodą 
ubezpieczyciela”. 
Brak zgody. 
 

10. Prosimy o podanie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie 
ubezpieczonych lokalizacji na podstawie klauzuli nr 15 (miejsc ubezpieczenia) str. 27 SIWZ. 
Proponujemy 5 000 000 PLN. 
Brak zgody. 
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11. Prosimy o podanie wartości hali kompostowni i sortowni. 
Wartość hali sortowni odpadów – 7.967.258 zł oraz wartość kompostowni odpadów zielonych i 
kompostowni odpadów organicznych łącznie – 3.993.680 zł. 

 
12. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe składowane odpady nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. 

Potwierdzamy, Ŝe składowane odpady jako przedmiot nie są ubezpieczone. 
 

13. Prosimy o podanie odległości od najbliŜszej PSP i orientacyjnego czasu dojazdu dla lokalizacji 
przy ul. Kociewskiej. 
Odległość do jednostki PSP około 3 km, czas dojazdu około 5 minut. 

 
14. Prosimy o podanie gdzie przekazywany jest sygnał o powstaniu poŜaru, który wykryty został przez 

czujki w hali kompostowni i sortowni. 
Sygnał jest przekazywany do portierni na terenie ZUOK, czynnej całodobowo. 

 
15. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka katastrofy budowlanej. Proponujemy 5 000 000 PLN. 

Brak akceptacji. 


