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                                                                     Wszyscy wykonawcy  
                     biorący udział w postępowaniu 

 
 

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

 

 

WYJAŚNIENIE  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

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

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert z 06.06.2019  r. na 
10.06.2019r. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert odrębnym pismem.  

Pytanie nr 2 

W odniesieniu do Istotne postanowienia umowy (dział III, SIWZ) prosimy o informację, czy Zamawiający 
wyraża zgodę na włączenie poniższego zapisu: 

W zakresie umów majątkowych: 

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-
miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu 
rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia 
majątkowego na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; 
wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych 
za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres 
rozliczeniowy/polisowy 
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W zakresie umowy OC 

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu 
danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu 
rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych 
odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej 
za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykreślenia zapisu (sekcja I, punkt 6, podpunkt 6.5)  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ  w tym zakresie. 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykreślenia zapisu (sekcja I, punkt 7, podpunkt 7.12) „Ubezpieczyciel nie będzie 
stosował składek minimalnych.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Pytanie nr 5 

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

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Pytanie nr 6 

W odniesieniu Sekcja II pkt 4.6 - prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu. Jeśli nie 
to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności  50  000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
odpowiedzialności (z zachowaniem prawa do regresu). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Pytanie nr 7 

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

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Pytanie nr 8 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na weryfikację SIWZ w tym zakresie.  Jednocześnie Zamawiający 
wyjaśnia, że dokładny opis obiektów znajdujących się na Oczyszczalni Ścieków oraz na Ujęciu Wody wraz  rokiem budowy i 
przeprowadzonymi modernizacjami znajduje się w pytaniu nr 28. Natomiast w lokalizacji ul. Przemysłowa (siedziba Spółki) 
najstarszy ubezpieczony budynek ma 49 lat. 

Pytanie nr 9 

W odniesieniu Sekcja II pkt 5.14 - prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu. Jeśli nie 
to prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 300  000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
odpowiedzialności. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 10 

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

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

Pytanie nr 11 

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



 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wykaz z wnioskowanymi danym znajduje się w Załączniku nr 4a do SIWZ. 

Pytanie nr 12 

W odniesieniu Sekcja II pkt 5.15 - prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowego 
zapisu: 

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

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

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

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 

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

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

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

h) wynikające z utraconych korzyści, 

i)  w postaci utraty zysku; 

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Zamawiający informuje, że część wnioskowanych wyłączeń 
znajduje się w SIWZ.  

Pytanie nr 13 

W odniesieniu Sekcja II pkt 5.17 - prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu. Jeśli nie 
to prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 50  000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
odpowiedzialności. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pkt 5.17.2. Sekcji II Załącznika nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „Limit 
odpowiedzialności wynosi 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia .” 

Pytanie nr 14 

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

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

Pytanie nr 15 

W odniesieniu Sekcja II pkt 6.4 - prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu. Jeśli nie 
to prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 15  000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
odpowiedzialności. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Pytanie nr 16 

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

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

Pytanie nr 17 

W odniesieniu Sekcja II pkt 6.5 - prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu. Jeśli nie 
to prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 50  000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
odpowiedzialności. 

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 18 

W odniesieniu Sekcja II pkt 6.7 - prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu. Jeśli nie 
to prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 100  000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
odpowiedzialności. 



 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Pytanie nr 19 

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

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

Pytanie nr 20 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że do umowy będą miały zastosowanie OWU wskazane przez Wykonawcę. Wykonawca 
może wskazać oddzielne OWU dla poszczególnych ryzyk. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem pkt 3.1. Sekcji I 
Załącznika nr 4 do SWIZ: „Wszelkie postanowienia zawarte w Umowie Generalnej Ubezpieczenia będą miały pierwszeństwo 

przed postanowieniami właściwych ogólnych warunków ubezpieczenia z zastrzeżeniem zapisów określonych w pkt. 3.2. ” 

Pytanie nr 21 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że do umowy będą miały zastosowanie OWU wskazane przez Wykonawcę. Wykonawca 
może wskazać oddzielne OWU dla poszczególnych ryzyk. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem pkt 3.1. Sekcji I 
Załącznika nr 4 do SWIZ: „Wszelkie postanowienia zawarte w Umowie Generalnej Ubezpieczenia będą miały pierwszeństwo 

przed postanowieniami właściwych ogólnych warunków ubezpieczenia z zastrzeżeniem zapisów określonych w pkt. 3.2. ” 

Pytanie nr 22 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że do umowy będą miały zastosowanie OWU wskazane przez Wykonawcę. Wykonawca 
może wskazać oddzielne OWU dla poszczególnych ryzyk. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem pkt 3.1. Sekcji I 
Załącznika nr 4 do SWIZ: „Wszelkie postanowienia zawarte w Umowie Generalnej Ubezpieczenia będą miały pierwszeństwo 

przed postanowieniami właściwych ogólnych warunków ubezpieczenia z zastrzeżeniem zapisów określonych w pkt. 3.2. ” 

Pytanie nr 23 

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

Odpowiedź: Zamawiający podaje najistotniejsze planowane w latach 2019-2020 prace budowlano – montażowe: 

− Budowę dyspozytorni głównej.  

− Wymianę kotła węglowego na gazowy oraz wymianę instalacji CO.  

− Modernizację i wymianę instalacji elektrycznej w budynkach bazy na ulicy Przemysłowej 4 .  

Zamawiający nie uwzględnił drobnych bieżących prac remontowych.  

Pytanie nr 24 

Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU wraz z klauzulami 
dodatkowymi Wykonawcy. 

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

ubezpieczenia z zastrzeżeniem zapisów określonych w pkt. 3.2.” 

Pytanie nr 25 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że tego typu mienie nie jest zgłoszone do ubezpieczenia. 



 

 

 

Pytanie nr 26 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że tego typu mienie nie jest zgłoszone do ubezpieczenia.  

Pytanie nr 27 

Czy występują magazyny wysokiego składowania powyżej 4 m?  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada takich magazynów.  

Pytanie nr 28 

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

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje załącznik obiektów na Oczyszczalni Ścieków pod nazwą „Obiekty wybudowane 2012-
2014 oraz obiekty wybudowane 1977 modernizowane 2012-2014”oraz Obiekty z Ujęcia Wody. 

Obiekty 
wybudowane 2012-2014.zip

      
Obiekty Ujęcie Wody cz. I.rar Obiekty Ujęcie Wody cz. II.rar

 

 

 

Pytanie nr 29 

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

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

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

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

Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada obiektów o takiej konstrukcji. 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że ma zastosowanie takie odizolowanie. 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że badania instalacji są prowadzone: 

a) Instalacje kominowe – cztery razy do roku 

b) Instalacje elektryczne – jeden raz w roku i jeden raz na pięć lat. 

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

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada budynków o konstrukcji drewnianej. W związku z powyższym nie 
występują połączenia z elementami drewnianymi. 

Pytanie nr 30 

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

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

Obiekty 
wybudowane w 1977, modernizowane 2012-2014.zip



 

 

 

Pytanie nr 31 

Prosimy o opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i ppoż.  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że: 

Zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa  pożarowego sporządzoną we wrześniu 2014r. (ostatnia aktualizacja luty 2019 r.)  
Zakład   Oczyszczalni   Ścieków   został   wyposażony   w   wymagane   urządzenia   przeciwpożarowe i sprzęt ppoż. w tym  
gaśnice – 42sztuki. 

W celu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, ochrony mienia, kontroli procesu technologicznego i bezpieczeństwa 
pracowników  w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków zastosowano monitoring terenu.  

System monitoringu składa się z dwóch niezależnych układów:  

1. Monitoring terenu oczyszczalni, który składa się z następujących elementów:  

- Sześć kamer kopułkowych obrotowych Samsung Smart Dome SCP3430HP  

- Rejestrator firmy ADEMCO ADKR H080 z dyskiem twardym o pojemności 2 TB  

- Pulpit sterowniczy SUPERCONTROLLER DS.-1003KI 

- Monitory kolorowe  

Lokalizacja kamer: 

- KAM1 - słup oświetleniowy nr 7/01 przy szlabanie obok budynku administracyjnego obiekt 40. Kamera skierowana jest na 
bramę wjazdową północną  

- KAM2 – słup oświetleniowy nr 6/21 przy budynku dmuchaw obiekt 12. 

- KAM 3 - magazyn osadu odwodnionego obiekt  29. Kamera monitoruje wnętrze magazynu.  

- KAM 4 - klatka schodowa obiekt 30 strona południowa. Kamera skierowana jest na bramę  

wjazdową zachodnią 

- KAM 5 - słup oświetleniowy nr 6/03  za budynkiem warsztatowym obiekt 41 

- KAM 6 - klatka schodowa obiekt 30 strona północna 

Rejestrator, pulpit sterowniczy oraz monitor umieszczone są w pom ieszczeniu dyspozytorni. Drugi monitor zamontowany 
jest na portierni. Nagranie odbywa się w sposób ciągły. Czas przechowywania wynosi 20 dni. Po tym czasie nagrania są 
kasowane przez nadpisywanie. 

2. Monitoring podjazdu przed stacja zlewną, który  składa się z następujących elementów:  

- Kamera stacjonarna umieszczona na maszcie na terenie oczyszczalni 

- Rejestrator firmy BCS DVR0404LE-AS z dyskiem twardym o pojemności 1 TB 

Kamera skierowana jest na podjazd przed stacją zlewną poza terenem oczyszczalni. Monitoring obejmuje również furtkę 
wejściową obok stacji zlewnej. 

Rejestrator umieszczony jest w pomieszczeniu stacji zlewnej. Podgląd możliwy jest na komputerach połączonych                                  
z wewnętrzną siecią ethernetową Zakładu Oczyszczalni Ścieków. Nagranie odbywa się po wykryciu ruchu.  

Dodatkowo od godz. 5:30 do godz. 15:30 w dni robocze obiekt chroniony jest przez wykwalifikowanego pracownika 
ochrony (zgodnie z Planem Ochrony z dnia 10.10.2014 r.). 

W budynku administracyjno-socjalnym (biurowiec) zainstalowano na drzwiach wejściowych od strony zachodniej roletę 
antywłamaniową natomiast od strony wschodniej na parterze zamontowane są kraty metalowe w oknach. Wszystkie 
obiekty Bazy przy ul. Przemysłowej 4 są zamykane   i wyposażone w zamki patentowe, ponadto obiektów pilnuje firma 
ochroniarska oraz zainstalowany jest monitoring obiektu. Zabezpieczenia instalacyjne  p.poż nie występują. 

Pytanie nr 32 

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

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

Pytanie nr 33 

Czy w zgłoszonym do ubezpieczenia sprzęcie elektronicznym występuje sprzęt elektroniczny powyżej 7 lat, jeśli tak, 
prosimy o wskazanie wraz z podaniem wartości i kategorii urządzeń. Prosimy o zgodę na włączenie zapisu: dla sprzętu 



 

 

 

elektronicznego powyżej 7 lat wypłata odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu  nastąpi do 
wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody  

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

PSION   WORKABOUT  PRO 3 2012-12-31 18 283,50 zł 

SERWER  POWER EDGE T 620 2012-12-27 12 800,00 zł 

PLOTER HP DESIGNJET T790 2012-07-18 11 340,65 zł 

Spektrofotometr 2010-01-04 10 000,00 zł 

Pozostałe pozycje mają jednostkową wartości poniżej 10  000 zł. 

Pytanie nr 34 

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

- kto dokonuje konserwacji sprzętu elektronicznego? 

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

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

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

- jaka jest największa wartość jednostkowa sprzętu  

- proszę o załączenie wykazu sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że konserwacja sprzętu elektronicznego (komputery przenośne i      stacjonarne) 
wykonywana jest we własnym zakresie. Nie ma zawartej umowy serwisowej. Wykonują ją upoważnieni pracownicy Spółki.  

Na wybrany sprzęt elektroniczny (specjalistyczny) na Oczyszczalni Ścieków  zawarte są usługi serwisowe (stałe/zlecenia) z 
firmami dostarczającymi urządzenia, pozostałe są (kalibrowane) przez PWiK Sp. z o.o.  

Sprzęt nie jest zlokalizowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.  Do ubezpieczenia został zgłoszony sprzęt nie 
starszy jak 9 - letni  

Załącznik – przeglądy Oczyszczalnia Ścieków. 

załącznik - 
przeglądy.pdf

 

Zamawiający przekazuje informację o najwyższej jednostkowej wartości sprzętu elektronicznego:  

6-374 Armatura ,rurociągi ,aparatura kont-pom. 2013-12-31 1 118 332,55 zł 

6-20601 INSTALACJA AKPiA 2016-03-01 962 948,52 zł 

8-21693 Zestaw chromatografu jonowego 2018-09-30 514 218,27 zł 

6-20619 INSTALACJA AKPiA, OB6A,B 2016-03-01 502 097,79 zł 

Pod pozycją 6-374 Armatura, rurociągi, aparatura kontr-pom.  znajdują się szafy sterownicze z urządzeniami elektrycznymi służącymi do 
sterowania procesami technologicznymi i wydobyciem wody na SUW Szczekanica  

Zamawiający wyjaśnia, że wykaz sprzętu elektronicznego będzie przekazany ubezpieczycielowi przy wniosku o wystawienie 
polisy.  

Pytanie nr 35 

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

Odpowiedź: Zamawiający zamieszczę wykaz pojazdów do postanowień Sekcji II pkt 5.10. Załącznika nr 4 do SIWZ:  

 

LP Nr rej. Marka Typ Rodzaj 
Rok 

prod. 
Ład.  

(w t.) 

Suma 
ubezpieczenia 

netto 

1 br DINO (Ł-34K) DZO-4 ładowarka 1996 - 32 000,00 zł 



 

 

 

2 EP 16388 LUBLIN 3324 Kombi ciężarowy 2003 0,8 6 500,00 zł 

3 EP 16625 LUBLIN 3324 Towos ciężarowy 2004 0,8 7 500,00 zł 

4 EP 17485 Lublin 3564 ciężarowy 2004 1,3 6 000,00 zł 

5 EP 2004 ELPOL K-1 ciągnik rolniczy 2000 - 3 600,00 zł 

6 EP 2540 Massy Ferguson ciągnik rolniczy 1986 - 12 000,00 zł 

7 EP 27388 LUBLIN 3N 564 ciężarowy 2006 1,3 6 900,00 zł 

8 EP 43215 Autosan D-732B przyczepa 1986 4 4 000,00 zł 

9 EP 43216 Lublin D-25 przyczepa 1993 0,4 400,00 zł 

10 EP 43224 Lublin D-25 przyczepa 1993 0,4 400,00 zł 

11 EP 43640 GAZELA - ciężarowy 2008 1,3 7 700,00 zł 

Zamawiający modyfikuje zapis tabeli nr 1 Załącznika nr 4 do SIWZ. Punkt 4 „Pojazdy nie objęte ochroną Autocasco” wartość 
pojazdów: 87 000 zł. 

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1A do SIWZ zmieniając sumę ubezpieczenia Pojazdów nie objętych  ochroną 
Autocasco. Zamawiający publikuje poprawiony załącznik. 

Pytanie nr 36 

W odniesieniu do Sekcji II pkt 8.4.6. dla środków obrotowych prosimy o wprowadzenie systemu ubezpieczenia na sumy 
stałe. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Pytanie nr 37 

W odniesieniu do Sekcji II pkt 8.4.6. oraz pkt 8.4.5 dla pojazdów nie objętych Autocasco prosimy o wprowadzenie systemu 
ubezpieczenia na sumy stałe wg wartości rzeczywistej.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Pytanie nr 38 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że obiekt 3  pomieszczenie skratek i piasku (konstrukcja stalowa pokryta płytami 
warstwowymi wypełnionymi wełną mineralną). 

Pytanie nr 39 

Prosimy o informację, czy firma posiada: 

- pomiary instalacji elektrycznej 
- pomiary kontrolne instalacji odgromowej 
- pomiary wydajności i ciśnienia wody w zewnętrznych i wewnętrznych hydrantach pożarowych  
- informacje o terminie ostatnich działań konserwacyjnych dot.: sprzętu gaśniczego, instalacji  

 - odbiory techniczne budynków / czy budynki posiadają odbiory techniczne  
- badania instalacji kominowej, elektrycznej i gazowej (potwierdzona stosownymi dokumentami)  
- instrukcję bezpieczeństwa p/poż, jeśli tak, proszę również o informację czy jest nadal ważna.  
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: 
 
- pomiary instalacji elektrycznej 

Zamawiający wyjaśnia, że posiada pomiary instalacji elektrycznej.  

- pomiary kontrolne instalacji odgromowej 

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada instalacji odgromowej na obiekcie przy ul. Przemysłowej 4. Instalacje odgromowe 
posiadają obiekty Oczyszczalni Ścieków ul. Podole 7/9 oraz Ujęcie Wody SUW Szczekanica i SUW Żwirki.  

- pomiary wydajności i ciśnienia wody w zewnętrznych i wewnętrznych hydrantach pożarowych 

Zamawiający wyjaśnia, że posiada pomiary wydajności w hydrantach pożarowych.  

- informacje o terminie ostatnich działań konserwacyjnych dot.: sprzętu gaśniczego, instalacji  

Zamawiający wyjaśnia, że wykonuje przeglądy. Ostatni przegląd - Maj 2019r. 

 - odbiory techniczne budynków / czy budynki posiadają odbiory techniczne  

Zamawiający wyjaśnia, że posiada odbiory. 

- badania instalacji kominowej, elektrycznej i gazowej (potwierdzona stosownymi dokumentami)  



 

 

 

Zamawiający wyjaśnia, że posiada pomiary badania instalacji. 

- instrukcję bezpieczeństwa p/poż, jeśli tak, proszę również o informację czy jest nadal ważna.  

 Zamawiający wyjaśnia, że posiada instrukcje, które są uaktualniane (aktualizacja luty 2019r). Instrukcja ppoż jest nadal 
ważna 

Pytanie nr 40 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w ob. 13 (Budynek agregatów prądotwórczych) podczas pomiarów instalacji 
odgromowej stwierdzono brak ciągłości miedzy uziomem a otokiem. Usterkę zgłoszono Wykonawcy (obiekt na gwarancji).  

Odnotowano również nieprawidłowości w protokołach z przeglądu hydrantów. Uwagi dotyczą hydrantów w lokalizacji na ul. 
Przemysłowej 4 w Piotrkowie Trybunalskim.  
Hydranty są sprawne technicznie lecz nie spełniają wymogów co do wydajności nominalnej (około 60%). 
Budynek administracyjny jest w trakcie przygotowań do kompleksowej modernizacji i zakres obejmuje również sieć hydrantową. 

Pytanie nr 41 

W odniesieniu do Sekcji II pkt 12.10 – postanowienia dotyczące likwidacji szkód mieniu mającym kluczowe znaczenie dla 
działalności Ubezpieczonego prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza mo żliwość dodania zapisu „za zgodą 
Ubezpieczyciela” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Pytanie nr 42 

W odniesieniu do Sekcji III, pkt 4.14 OC za szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego  prosimy                           
o podanie: 

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

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

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

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

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

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: 

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

Zamawiający wyjaśnia, że źródłem zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody SA awarie urządzeń wodociągowo -
kanalizacyjnych. 

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

Zamawiający wyjaśnia, że nigdy nie było wytoczone postępowanie przeciwko Spółce za zanieczyszczenie środowiska,  

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

Zamawiający wyjaśnia, że w okresie ostatnich 5 latach nie były prowadzone roszczenia przeciwko Spółce za 
zanieczyszczenie środowiska. 

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

Zamawiający wyjaśnia, że na terenie spółki nie występują zakopane odpady.  

e) czy istnieje konieczność transportu substancji niebezpiecznych poza obszar działalności Spółki (np. na odpowiednie 
składowiska, czy w celu neutralizacji)? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły (podmiot odpowiedzialny za transport, 



 

 

 

rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj  pojemników, częstotliwość przewozów, tereny 
przez które odbywa się przesył / transport itp.) 

Zamawiający wyjaśnia, że na terenie spółki nie występują substancje niebezpieczne, które wymagają transportu poza 
obszar działalności Spółki 

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

Zamawiający wyjaśnia, że na terenie spółki nie występują emisje wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (dwutlenek 
siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, benzoapiren, pył ze spalania  paliw, sadza, związki metaliczne i niemetaliczne, chrom, 
mangan, nikiel, aceton, ksylen, benzyna lakiernicza i ciężka, kwas siarkowy, solny, azotowy, kwasy organiczne, ich związki i 
pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne, związki alifatyczne i ich pochodne) o wielkości emisji 
równej ok. 2181 Mg/rok 

Pytanie nr 43 

W odniesieniu do Sekcji III, pkt 9  zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu pkt  
9.1.2. nowym: udzielenia Ubezpieczonemu niezbędnej obrony prawnej w przypadku niezasadności roszczeń, a także 
związanej z zaspokojeniem roszczeń zasadnych 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w treści SIWZ znajduje się punkt o identycznej treści.  

Pytanie nr 44 

W odniesieniu do Sekcji III, pkt 9  zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu pkt 
9.1.5. nowym: pokrycia kosztów sądowych lub kosztów zastępstwa procesowego, w tym również koszty obrony w 
postepowaniu karnym – przygotowawczym oraz sądowym, jeżeli rozstrzygniecie ma  znaczenie dla ustalenia 
odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. Za koszty obrony prawnej uważa się wynagrodzenie adwokatów i radców 
prawnych, należności biegłych i świadków, koszty sądowe poniesione w celu obrony przez roszczeniem  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Pytanie nr 45 

W odniesieniu do Sekcji III, pkt 9  zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu pkt 
9.1.6 – vide pkt 9.1.3 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt 9.1.6. Sekcji III Załącznika nr 4 do SIWZ. 

Pytanie nr 46 

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

Odpowiedź: Zamawiający nie zarządza składowiskiem odpadów lub sortownią śmieci. 

Pytanie nr 47 

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

- Aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: Tak Nie   

- Sporządzony Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem: Tak Nie   

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

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

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

- System detekcji dymu w pomieszczeniu agregatu kogeneracyjnego: Tak Nie  

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

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

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

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że obiekt Oczyszczalnia Ścieków położony jest ul. Podole 7/9 Piotrków Trybunalski. 

Ponadto Zamawiający wyjaśnia: 



 

 

 

- Aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: Tak Nie  Odpowiedź: TAK 

- Sporządzony Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem: Tak Nie  Odpowiedź: NIE 

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

- Produkcja gazu od 20 m3/h: Tak Nie , Odpowiedź: TAK  

- zastosowanie pochodni awaryjnej: Tak Nie Odpowiedź: TAK 

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

- System detekcji dymu w pomieszczeniu agregatu kogeneracyjnego: Tak Nie Odpowiedź: TAK 

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

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

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

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

Pytanie nr 48 

W odniesieniu Sekcja III pkt 4.20 - prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu. Jeśli 
nie to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500  000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
odpowiedzialności. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie                         
z zapisami pkt 6.4.11. Sekcji III Załącznika nr 4 obowiązuje limit odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł 

Pytanie nr 49 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że substancje niebezpieczne wraz z ilościami wykorzystywane przez Spółkę w 2018 r to: 

> - 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych.... - 0,023 Mg 

> - 16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy ... - 0,013 Mg 

> - 16 05 06* chemikalia laboratoryjne i analityczne...- 0,090 Mg 

> - 16 05 07* zużyte nieorganiczne chemikalia....- 0,040 Mg 

> - 16 05 08* zużyte organiczne chemikalia... - 0,021 Mg 

> - 16 06 01* baterie i akumulatory ołowiowe ... - 0,206 Mg 

> - 13 02 07* oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe... - 0,077 Mg 

> - 15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne... - 0,044 Mg 

> - 16 01 07* filtry olejowe - 0,012 Mg 

 Pytanie nr 50 

Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania Zamówienia z 24 miesięcy na 12 miesiące?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 51 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie lustracji ryzyka na gruncie przed zawarciem ubezpieczenia?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na lustrację ryzyka przed zawarciem ubezpieczenia.  

Pytanie nr 52 

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

 

 

 

 



 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informację o dane szkodowe za okres 01.07.2014r. - 30.06.2016r. 

Szkody z okres 01.07.2014r. - 30.06.2015r. 

Ryzyko Liczba szkód Wypłata Rezerwy 

Mienie  0 0,00 zł 0,00 zł 

Odpowiedzialność cywilna 4 32 684,56 zł 0,00 zł 

    

Szkody z okres 01.07.2015r. - 30.06.2016r. 

Ryzyko Liczba szkód Wypłata Rezerwy 

Mienie  1 104 294,52 zł 0,00 zł 

Odpowiedzialność cywilna 11 56 707,74 zł 0,00 zł 

Spośród 11 szkód 8 wystąpiło jako następstwo awarii wodociągu w dniu 03.02.2017r. 
Wypłata odszkodowań z tych 8 szkód to kwota 46 510,08 zł) 
Wypłata kwoty 104 294,52 zł dotyczy szkody przepięciowej po burzy. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że powyższe dane pochodzą z dokumentacji przetargowej z roku 2017 i są podane 
według stanu na dzień 19.05.2017r. Zamawiający wystąpił do poprzedniego ubezpieczyciela z  wnioskiem o aktualizację 
danych według stanu na rok 2019 w dniu 20.05.2019r. Wniosek do dnia dzisiejszego pozostał bez odpowiedzi.  

Pytanie nr 53 

W odniesieniu do Sekcji II pkt 7 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zapisu:  

- w sieciach energetycznych, rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe 
energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, znajdujących się                        
w odległości większej niż 500 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, spowodowane 
uderzeniem pioruna, przepięciem, naporem śniegu lub lodu, lub szadzią  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt 7.1. Sekcji II Załącznika nr 4 do SIWZ poprzez dodatnie pkt 7.1.10., który 
uzyskuje brzmienie: „w sieciach energetycznych, rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego 
linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, 
znajdujących się w odległości większej niż 1000 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, 
spowodowane uderzeniem pioruna, przepięciem, naporem śniegu lub lodu, lub szadzią .” 

Pytanie nr 54 

W odniesieniu do Sekcji IIA  pkt 4 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zapisu:  

- spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten 
nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność 
pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub 
akustyczne; powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania 
odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie      
z instrukcją producenta sprzętu. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 4 Sekcji IIA Załącznika nr 4 do SIWZ poprzez dodatnie pkt 4.7.. który 
otrzymuje brzmienie: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w sprzęcie, który ze względu na swoją specyfikę wymaga 
stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (zgodnie z  instrukcją producenta) 
spowodowane przez uszkodzony system klimatyzacyjny, z  sytuacji, w której Ubezpieczony użytkował taki sprzęt po 
celowym wyłączeniu systemów regulujących warunki klimatyzacyjne”.  

Pytanie nr 55 

Prosimy o wyłączenie w zakresie ryzyka terroryzmu szkód w sieciach wodociągowych.  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że sieci wodociągowe (z wyjątkiem części naziemnych, ubezpieczonych według wykazu 
mienia zgodnie z Załącznikiem 4a do SIWZ) nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia.  

Pytanie nr 56 

Prosimy o wyłączenie w zakresie OC odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z naruszeniem ustawy o ochronie danych 
osobowych; polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikających z naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia,             
że w tym zakresie został wprowadzony limit odpowiedzialności w wysokości 100  000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia                       
w rocznym okresie ubezpieczenia. 



 

 

 

Pytanie nr 57 

Proszę o informację czy ochroną mają być objęte jakikolwiek 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, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli ? Jeśli tak, to jaka jest ich 
wartość ? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 53 Zamawiający zdecydował o wyłączeniu tego typu mienia                                
z ubezpieczenia. 

Pytanie nr 58 

W odniesieniu do sekcji I wnioskuję o wykreślenie pkt. 5.7 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że 
zgodnie z powołanym zapisem odnowienie limitu następuje za zgodą ubezpieczyciela.  

Pytanie nr 59 

W odniesieniu do sekcji II wnioskuję o: 

• podanie wykazu pojazdów z pkt 1.1.4 

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

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił wykaz pojazdów w odpowiedzi na pytaniu nr 35.  

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 4.7.11. Sekcji II Załącznika nr 4 do SIWZ, który określa definicję katastrofy budowlanej. Zapis 
otrzymuje brzmienie: „Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,                
a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie 
jest katastrofą budowlaną: 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub 
wymiany; 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; 3) awaria instalacji”. 

Pytanie nr 60 

W odniesieniu do sekcji III: 

• wnioskuję podanie informacji, jakie działania podejmuje Ubezpieczony w zakresie działalności PKD grupa 38 

• wnioskuję o poprawę zapisów pkt. 5.1.14 i 5.1.16, poprzez odniesienie do pkt. 4.13 

• wnioskuję o rozszerzenie listy wyłączeń o szkody: 

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

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

• podlegające kompensacji na podstawie umowy gwarancji lub w ramach rękojmi za wady; 

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

• w gruntach 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że działania podejmowane w zakresie działalności PKD grupa 38 to  na podstawie 
obowiązujących decyzji działalność związana ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne oraz odpadów niebezpiecznych,                        
a także przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne. Zamawiający wyjaśnia, że nie zajmuje się zbieraniem odpadów od 
swoich klientów. Odpady wytworzone  na skutek działalności PWIK Sp. z o.o. są odbierane przez specjalistyczną firmę, z którą 
mamy podpisana umowę i przez którą są odbierane odpady zarówno inne niż niebezpieczne , jak i niebezpieczne m.in.  filtry olej, 
sorbenty, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowanie z papieru itd.  Odpady niebezpieczne jak oleje przepracowane są 
sprzedawane do firm, które mają pozwolenie na odbiór takich odpadów. Wykaz substancji niebezpiecznych wykorzystywanych 
przez Zamawiającego znajduje się w odpowiedzi do pytania nr 49. 

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.1.14. Sekcji III Załącznika nr 4, który otrzymuje brzmienie: „ regulowane przepisami 
Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.13. 

odpowiedzialność za szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego,” 



 

 

 

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.1.16. Sekcji III Załącznika nr 4, który otrzymuje brzmienie:  „powstałe w związku                          

z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, 
oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.13. odpowiedzialność za szkody 
wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego” 

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.1. Sekcji III Załącznika nr 4, poprzez dodanie kolejnych punktów, które otrzymują 
brzmienie: 

5.1.32. w produkcie wprowadzonym do obrotu lub przedmiocie pracy lub usługi wykonanej przez Ubezpieczonego (lub też na jego 
zlecenie lub rachunek) 

5.1.33. w postaci kosztów powstałych w wyniku poszukiwania i usunięcia wad w produktach, dziełach lub usługach określonych        
w pkt 5.1.32.; 

5.1.34. podlegające kompensacji na podstawie umowy gwarancji lub w ramach rękojmi za wady; 

5.1.35. w gruntach 

Pytanie nr 61 

W odniesieniu do zestawień majątku wnoszę o uzupełnienie wykazu ujęć wody. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do mienia ubezpieczonego na Ujęciu wody do ubezpieczenia zostały 
zgłoszone wszystkie budynki oraz wszystkie budowle, z wyjątkiem budowli podziemnych na łączną wartość 2 414 232,69 zł 
zgodnie z wykazem zamieszczonym w Załączniku nr 4a do SIWZ.  

Pytanie nr 62 

Wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10.06.2019 

Odpowiedź przy pytaniu nr 1. 

Pytanie nr 63 

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.  

Odpowiedź przy pytaniu nr 24 

Pytanie nr 64 

Proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciw pożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w 
podległych jednostkach. „W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy 
OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń. 

Odpowiedź przy pytaniu nr 31 

Pytanie nr 65 

Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i 
jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę  o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy 
OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń. 

Odpowiedź przy pytaniu nr 31 

Pytanie nr 66 

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi w wyniku działalności 
człowieka proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności z 200 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia do 50 000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia 

Odpowiedź przy pytaniu nr 13 

Pytanie nr 67 

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości 
odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne  

Odpowiedź przy pytaniu nr 8 

Pytanie nr 68 

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był 
przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodnokanalizacyjna, 
instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, 
konstrukcja dachu, pokrycie dachu) 



 

 

 

Odpowiedź przy pytaniu nr 28 

Pytanie nr 69 

Proszę o wykaz budynków i budowli z podziałem na lokalizacje, sumy ubezpieczenia, rok budowy, opis konstrukcji, 
zabezpieczeń przeciw pożarowych oraz przeciw kradzieżowych.  

Odpowiedź przy pytaniu nr 28 

Pytanie nr 70 

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich 
wartość. 

Odpowiedź przy pytaniu nr 23 

Pytanie nr 71 

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ostatnich 3 latach posiadał analogiczne zapisy dotyczące ochrony 
ubezpieczeniowej. 

Pytanie nr 72 

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic 
w zakresach poszczególnych ubezpieczeń — prosimy o ich wskazanie. 

Odpowiedź przy pytaniu nr 71 

Pytanie nr 73 

Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?  

Odpowiedź przy pytaniu nr 71 

Pytanie nr 74 

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

I. mienie wyłączone z eksploatacji 

II. pustostany 

III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 

Odpowiedź przy pytaniu nr 25 

Pytanie nr 75 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia. 

Odpowiedź przy pytaniu nr 25 

Pytanie nr 76 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia.                   
W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie 
zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji 
w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego 

Odpowiedź przy pytaniu nr 25 

Pytanie nr 77 

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania 
prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający  w celu zminimalizowania ryzyka 
wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie 
wszelkich mediów). 

Odpowiedź przy pytaniu nr 25 

Pytanie nr 78 

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia?  

Odpowiedź przy pytaniu nr 25 

Pytanie nr 79 



 

 

 

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyžsze pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z  zakresu 
ubezpieczenia? 

Odpowiedź przy pytaniu nr 25 

Pytanie nr 80 

Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to 
proszę o podanie poniższych informacji: 

Gdzie się znajduję — adres? 

Od kiedy funkcjonuje ? 

Na jak dużym obszarze 

Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy? 

Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska? 

Odpowiedź przy pytaniu nr 46 

Pytanie nr 81 

Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości 
wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia  

Odpowiedź przy pytaniu nr 32 

Pytanie nr 82 

Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych 
odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia 

Odpowiedź przy pytaniu nr 32 

Pytanie nr 83 

Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych 
poszczególnych odszkodowań lub wysokości ponies ionych strat w przypadku braku ubezpieczenia 

Odpowiedź przy pytaniu nr 32 

Pytanie nr 84 

Odnośnie Sekcja Il Postanowienia dotyczące zwiększonej wartości mienia Ubezpieczonego w systemie sum stałych pkt. 2.3 
prosimy o zmianę zapisu z: 

2.3.odpowiedzialność Ubezpieczyciela w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do mienia objętego 
automatyczną ochroną ograniczona jest do 20% sumy ubezpieczenia obowiązującej w aktualnym okresie ubezpieczenia w 
poszczególnych kategoriach mienia. 

na: 

2.3.odpowiedzialność Ubezpieczyciela w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do mienia objętego 
automatyczną ochroną ograniczona jest do kwoty 5 000 000,00 zł w aktualnym okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 85 

Prosimy o zmianę terminu składania ofert z dnia 6 czerwca 2019 r. do godz. 12:45 na dzień 11   do godz. 12:45.  

Odpowiedź przy pytaniu nr 1 

 

 

 

 


