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Wrocław, 17.02.2017 r. 
 

 Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
 na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki 
 Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ  NR 

12/2017/N/Sandomierz 

 
 Działając w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 
kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane 
przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ: 
 
 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
 
Pytanie nr 1:  Prosimy o informację czy zgłaszane do ubezpieczenia mienie to cały majątek 
klienta ? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że  zgłoszone do ubezpieczenia mienie to cały 
majątek. Do ubezpieczenia zostają również zgłoszone budowle (sieć wodociągowa, 
kanalizacyjna, burzówka i przyłącza) o łącznej wartości księgowej brutto 63 370 303,37 
zł, tym samym łączną suma ubezpieczenia zgłoszona do mienia od wszystkich ryzyk 
zwiększona została o powyższą kwotę. Poprawiony wykaz mienia zostaje dołączony 
jako załącznik nr 1 do odpowiedzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.  
 
Pytanie nr 2: Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty 
wyłączone z eksploatacji oraz planowane do wyłączenia z eksploatacji , przeznaczone do 
rozbiórki, zagrożone katastrofą budowlaną? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 15.02.2017 r.  
 
Pytanie nr 3: Jeśli  wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty 
wyłączone z eksploatacji,  to prosimy o informacje dodatkowe:  
a) Czy obiekty nie są : w stanie przedawaryjnym, zagrożone katastrofa budowlaną  ? 
Odpowiedź: Nie 
b) Czy obiekty nie są przeznaczone do rozbiórki ? 
Odpowiedź: Nie 
c)Czy teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu ? 
Odpowiedź: Nie dotyczy 
d)W jaki sposób budynki są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych ? 
Odpowiedź: Nie dotyczy 
e)Czy w nieużytkowanych budynkach zostały odłączone media ? 
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       Jeśli nie, to czy istniejące w budynkach instalacje są sprawne i poddawane okresowym  
przeglądom,     zgodnie z obowiązującymi przepisami ? 
Odpowiedź: nie dotyczy 
f)Czy w budynkach nieużytkowanych znajduje się jakieś mienie, które ma być przedmiotem 
ubezpieczenia? Nie dotyczy 
Jeśli tak, to co to za mienie i jaka jest jego wartość ? 
Odpowiedź: nie dotyczy 
g)Czy nieużytkowane budynki są wyposażone w sprawne technicznie i gotowe do użycia 
gaśnice, hydranty? Nie dotyczy 
Odpowiedź:       nie dotyczy 
h)Czy tereny lokalizacji są dozorowane całodobowo ? 
Odpowiedź: nie dotyczy. 
 
Pytanie nr 4: Prosimy o udzielenie informacji o planowanych pracach remontowo-
budowlanych  w okresie ubezpieczenia 
a) zakres i wartość prac  
b) czy w odniesieniu do planowanych prac wymagane jest pozwolenie na budowę 
c)  w których lokalizacjach będą wykonywane prace ,  
d) przewidywany okres realizacji prac, 
e) jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów,  
f) czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi 
pracami   i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i 
sumą   ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących 
powstać w ubezpieczanym budynku. 
Odpowiedź: Nie dotyczy przedmiotu zamówienia. 

  
Pytanie nr 5: Prosimy o informację czy Ubezpieczający prowadzi aktualnie prace 
remontowe/budowlane w lokalizacjach  zgłaszanych do ubezpieczenia . Jeśli tak, to prosimy 
o informacje , jak niżej: 
a) zakres i wartość prowadzonych prac  
b) czy prowadzone prace wymagają pozwolenia na budowę? 
c)  w których lokalizacjach prowadzone są prace,  
d) przewidywany okres realizacji prac, 
e) jak jest zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów,  
f) czy prace są prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami 
i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą 
ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać 
w ubezpieczanym budynku. 
Odpowiedź: nie dotyczy. 
 
Pytanie nr 6: Prosimy o udzielenie informacji o planowanych pracach remontowo-
budowlanych  w okresie ubezpieczenia: 
a) zakres i wartość prac  
b) czy w odniesieniu do planowanych prac wymagane jest pozwolenie na budowę 
c)  w których lokalizacjach będą wykonywane prace ,  
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d) przewidywany okres realizacji prac, 
e) jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów,  
f) czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi 

pracami   i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z 
zakresem i sumą   ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód 
mogących powstać  w ubezpieczanym budynku. 

Odpowiedź: nie dotyczy. 
 
Pytanie nr 7: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza, ani nie zamierza 
zgłaszać w przyszłości budynków mieszkalnych, którymi zarządza. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Nie zamierza zgłaszać. 
 
Pytanie nr 8: Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi 
w wysokości 1.000.000,00 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 z dnia 15.02.2017 r. 
 
Pytanie nr 9: Wnioskujemy  o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w 
wysokości  50% wartości szkody, nie mniej niż  10.000,00  zł. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla 
ryzyka powodzi w wysokości  10% wartości szkody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 10: Wnioskujemy o wprowadzenie franszyz redukcyjnej  dla ryzyka powódź/ 
podtopienia na skutek podniesienia się poziomu wód gruntowych w wysokości 50% 
wartości  każdej szkody, nie mniej niż 10.000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości  10% wartości szkody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 11: Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i 
sadzy w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do szkód 
powstałych w hali sortowni odpadów. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 z dnia 15.02.2017 r. 
 
Pytanie nr 12: Wnioskujemy o wprowadzenie franszyz redukcyjnej   dla ryzyka pożaru, 
wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do szkód powstałych w hali sortowni odpadów w 
wysokości  50% wartości każdej szkody nie mniej niż 50.000 zł. 
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy 
redukcyjnej w wysokości  10% wartości szkody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 13: Prosimy o  informację, czy w  hali sortowni odpadów jest instalacja 
detekcji/sygnalizacji pożaru? Jeśli nie, to czy Ubezpieczający zamierza zainstalować  system 
detekcji/sygnalizacji pożaru. Jeśli zamierza  to kiedy?  
Odpowiedź: Odpowiedź: Przed sortownią zamontowany jest monitoring czynny całą 
dobę. W sortowni nie ma instalacji detekcji / sygnalizacji pożaru. Hala sortowni jest 
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wyposażona w agregaty gaśnicze oraz gaśnice zgodnie z przepisami ppoż. Sortownia 
została oddana do użytku 06.05.2013 r. decyzja PINB w Sandomierzu. Stan techniczny 
bardzo dobry. 
 
Pytanie nr 14: Prosimy o  informację, czy w hala sortowni odpadów została wyposażona w 
agregaty gaśnicze? Jeśli nie, to czy Ubezpieczający zamierza wyposażyć hale w agregaty 
gaśnicze , jeśli zamierza to  kiedy wyposaży? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13. 
 
Pytanie nr 15: Prosimy o potwierdzenie, w zakresie ryzyka pożaru  hali  sortowni odpadów 
jest  wystarczająca ilość wody – wymagana zgodnie z przepisami prawa- do gaszenia 
pożaru.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 16: Prosimy o podanie rodzaju, wartości maszyn i urządzeń zainstalowanych w 
hali sortowni odpadów. 
Odpowiedź:  
Wartość poszczególnych środków trwałych pomniejszona o otrzymaną na dzień 
29.05.2013r. dotację w wysokości 1 887 562,22 zł wynosi: 

  1. Budynek sortowni                                 -       786 128,95 zł 

  2. Przenośnik kanałowy (1 szt)                 -         87 129,51 zł 

  3. Przenośnik wznoszący (1 szt)                -         51 869,75 zł 

  4. Separator magnetyczny (1 szt)             -         51 461,79 zł 

  5. Przenośnik sortowniczy (1 szt)             -         50 878,98 zł 

  6. Kabina sortownicza (1 szt)                   -       119 708,39 zł 

  7. Przesiewacz dyskowy (1 szt)                 -         93 015,87 zł 

  8. Przenośnik taśmowy balastu  (1 szt)    -         29 023,75 zł 

  9. Prasa kontenerowa (1 szt)                    -          21 097,58 zł 

10. Przenośniki bunkrowe (4 szt)               -       180 669,92 zł 

11. Przenośnik kanałowy do belowania (1 szt)                -      125 594,74 zł 

12. Przesiewacz wznoszący do prasy belującej (1 szt)     -        46 449,65 zł 

13. Przenośnik poziomy do prasy belującej (1 szt)          -        20 573,06 zł 
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14. Prasa kanałowa (1 szt)                                                 -      245 070,00 zł 

15. Perforatory butelek (3 szt)                                            -      34 094,16 zł 

16. Rynna zsypowa (1 szt)                                                   -         5 478,38 zł 

17. Linia do segregacji stłuczki szklanej (1 kpl)                -      79 028,52 zł 

  (przenośnik sortowniczy, 4 stanowiska sortownicze, przesiewacz wibracyjny, przenośnik 
wznoszący) 

18. Pojemniki i kontenery (23 szt)                                       -     80 019,29 zł 

19. Ładowarka teleskopowa z osprzętem (1 szt)                 -   163 477,14 zł 

20. Szafy sterownicze linii sortowniczej (1 kpl)                   -       2 026,37 zł 

 
Pytanie nr 17: Czy w skład majątku zgłaszanego do ubezpieczenia wchodzi oczyszczalnia 
ścieków ? Jeśli tak to prosimy o informację oczyszczalnia posiada instalację biogazową. 
Odpowiedź: Nie. 
 
Pytanie nr 18: Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych 
w wyniku zapadania, osuwania się ziemi w wysokości 200.000,00 zł  w każdej szkodzie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 19: Prosimy o potwierdzenie, że w dotychczas nieubezpieczonej w zakresie 
ryzyka pożaru  hali  sortowni odpadów jest  wystarczająca ilość wody – wymagana zgodnie 
z przepisami prawa- do gaszenia pożaru. 
Odpowiedź: Tak, jest zgodnie z wymaganiami. 
 
Pytanie nr 20: Prosimy o potwierdzenie,  że w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia 
są spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń ppoż określone w 
obowiązujących przepisach. 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie nr 21: Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte bilety oraz wiaty - 
również w ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.  
Odpowiedź: Są objęte w ramach ALL RISK. 
 
Pytanie nr 22: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do 
maszyn i urządzeń mobilnych oraz  pozostałego mienia ruchomego ma obejmować jedynie 
szkody powstałe w miejscu ich przechowywania w lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
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Pytanie nr 23: Prosimy o informację, czy 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: 
• ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r.Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  
• ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 
• rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie nr 24: Prosimy o informację czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w 
sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z 
możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 
poz. 931). 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie nr 25: Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst 
jednolity ustawy Prawo Budowlane. 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie nr 26: Prosimy o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane 
instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub 
dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty?  
Odpowiedź: Tak 
 Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących 
ich użytkowanie. 
Odpowiedź: Nie. 
 
Pytanie nr 27: W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 
jego otoczenia; 
b) sprzętu przeciwpożarowego 
c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 
d) instalacji gazowej; 
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) 
f) instalacji gazów medycznych; 
g) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; 
h) instalacji ciśnieniowych; 
i) urządzeń dźwigowych. 
Odpowiedź: Tak 
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Pytanie nr 28: Czy Zamawiający posiada sortownię odpadów? Jeśli tak, to prosimy o opis 
sortowni własnej, podanie informacji na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
przeciwkradzieżowych oraz prosimy o podanie wartości, wieku, stanu technicznego obiektu. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 z dnia 15.02.2017 r. 

 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
 
Pytanie nr 29: Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w sprzęcie 
elektronicznym stacjonarnym  w wysokości 2% sumy ubezpieczenia przedmiotu 
ubezpieczenia , nie mniej niż 500,00 zł w każdej szkodzie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 30: Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka 
powodzi w wysokości 40% wartości szkody, nie więcej  niż  50.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 z dnia 15.02.2017 r. 
 
Pytanie nr 31: Wnioskujemy  o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi 
w wysokości 20% wartości szkody, nie mniej niż  20.000,00 zł. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9. 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 
 
Pytanie nr 32: Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi  
odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania  i administrowania  : 
         - nieruchomościami  przeznaczonymi do rozbiórki  
          -nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami  budowlanymi,  
         - nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 33: Prosimy o informacje: 
1/ jakie  zabezpieczenia  techniczne są stosowane  na ujęciach wody (oraz sieci 
wodociągowej) ,  których celem jest zapobieżenie przed dostępem osób niepowołanych (np.  
monitoring, instalacja   alarmowa) . 
Odpowiedź: Monitoring i instalacja alarmowa jest. 
2/czy wszystkie punkty ujęć są wyposażone w taką instalację 
Odpowiedź: Pytanie 1/ i 2/ nie dotyczy ujęcia wody w Romanówce  
3/ jaki jest najkrótszy możliwy czas na wykrycie skażenia wody –  
Odpowiedź: Do 24 h. 
4/ czy są ustalone procedury postępowania w takiej sytuacji i czy jest sprawdzona 
sprawność i skuteczność ich działania. 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie nr 34: Prosimy o informację czy Ubezpieczający zarządza drogami publicznymi? 
Jeśli tak, to prosimy o dostarczenie wykazu zarządzanych dróg. 
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Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 
Pytanie nr 35: Prosimy o dokładny  opis wykonywanej i zgłaszanej do ochrony 
działalności. 
Odpowiedź: Wszelkie informacje dotyczące informacji do oceny ryzyka zostały 
wypisane w załączniku nr 10 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 36: Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego  wchodzą:  
• oczyszczalnia ścieków  
• usługi dostarczanie wody 
• usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji odp tak 
Jeżeli tak prosimy o podanie : 
jaka jest długość sieci wodociągowej- odp 126,2 km 
jaka jest długość sieci kanalizacyjnej – odp 116,1 km 
Odpowiedź: W zakres działalności Ubezpieczonego  wchodzą usługi odprowadzania 
ścieków i kanalizacji. 
długość sieci wodociągowej- odp 126,2 km, 
długość sieci kanalizacyjnej – odp 116,1 km. 

 
Pytanie nr 37: Prosimy o informację:- 
-  jaka jest długość dróg zarządzanych przez PGKiM w ramach zadań własnych 
- jaka jest  długość dróg zarządzanych w ramach zadań zleconych 
Odpowiedź: nie dotyczy 

 
Pytanie nr 38: Prosimy o podanie wykazu zarządzanych nieruchomości – oddzielnie dla 
zarządzanych nieruchomości własnych (PGKiM i SK. Państwa) oddzielnie dla zarządzanych 
usługowo, z uwzględnieniem informacji: 
- Lokale mieszkalne, - data budowy, data remontów , ilość lokali , ilośc budynków 
- Lokale usługowe - data budowy, data remontów , ilość lokali , ilośc budynków 
Odpowiedź: nie dotyczy  
 
Pytanie nr 39: Prosimy o usunięcie zapisów kreujących ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej  z tytułu zarządzania nieruchomościami  (innymi niż należące do PGKiM). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, PGKIM jest zarządcą nieruchomości, 
które są własnością Gminy Miasta Sandomierz. 
 
Pytanie nr 40: W celu oceny ryzyka dla tego zakresu prosimy o podanie następujących 
informacji: 

• Ilość osób zatrudnionych przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości /usługowo 
(innych niż należnych do PGKiM i Sk. Państwa 

• Przychód osiągnięty w ciągu ostatnich 12 m-cy  z tytułu zarządzania nieruchomościami 
(innych niż należnych do PGKiM i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne  i 
nieruchomości komercyjne  

• Przychód planowany na najbliższe 24 m-ce  z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych 
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niż należnych do PGKiM i Sk. Państwa)  w podziale na nieruchomości mieszkalne  i 
nieruchomości komercyjne 

• Zobowiązania (w podziale na wypłacone odszkodowania i zawiązane rezerwy) za minimum 
ostatnie 3 lata, wraz z informacją o przyczynach roszczeń (opisy szkód). Prosimy o 
wyodrębnienie  tych zobowiązań z ogólnego zestawienia  szkodowości. 
Odpowiedź:  Nie dotyczy. 
 
Pytanie nr 41: Prosimy o potwierdzenie , że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie 
obejmowała roszczeń  za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach 
przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących 
transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i 
zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnemu, w tym w szczególności 
ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
Pytanie nr 42: W nawiązaniu  do składowiska : 
a) Prosimy wymienić rodzaje najbliższych rzek, cieków wodnych, zbiorników 
wodnych, stawów hodowlanych  i wskazać ich odległości od lokalizacji składowiska 
b) Prosimy o podanie odległości od siedzib ludzkich 
c) Prosimy o podanie odległości od pól uprawnych i zakładów przemysłowych. 
d) Czy były przeprowadzane badania zanieczyszczenia gleby, zbiorników wodnych, 
rzek oraz wód gruntowych na zajmowanym przez składowisko terenie lub jego sąsiedztwie? 
Jeśli tak to proszę opisać wyniki badań i kiedy były wykonane.  
e) Czy aktualnie jest prowadzony monitoring emisji zanieczyszczeń: wody, powietrza, 
gleby w tym ścieków, (jaki, gdzie i jak często)?  
f) Czy w przeszłości zdarzały się skargi sąsiadów lub interwencje organów 
państwowych lub samorządowych dotyczących spraw związanych z ochroną środowiska lub 
przekroczeń emisji? Jeśli tak prosimy podać szczegóły.  
g) Czy wystąpiła na składowiska jakakolwiek poważna awaria, ? Jeśli tak to proszę 
podać szczegóły dotyczące jej charakteru i tego, kiedy nastąpiła. (Może być w formie 
załącznika).  
h) Czy obiekt posiada opracowane i wdrożone plany i procedury ratownicze, oraz 
przeciwdziałania skutkom awarii? Jeśli tak to jakie?  
i) Czy znane są Państwu jakiekolwiek okoliczności (w tym przeszłe), które mogą w 
przyszłości doprowadzić do powstania roszczeń:  
j) Prosimy o specyfikację substancji i odpadów niebezpiecznych występujących na 
składowisku. Wykaz powinien zawierać maksymalne ilości składowane i ilości zużywane 
lub wytwarzane w skali roku. (Może być w formie załącznika).  
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada składowiska śmieci. 

 
Pytanie nr 43: Prosimy o potwierdzenie, ze  imprezy organizowane przez Zamawiającego  
to imprezy nie mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów 
motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych).  
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza imprez do ubezpieczenia.  
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Pytanie nr 44: Jakiego rodzaju odpady są zbierane i przetwarzane przez Ubezpieczonego 
oraz w jakiej ilości (w tonach), jaki obszar terytorialnie obsługuje Ubezpieczony (gminy, 
miasta itp.)? 
Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 
Pytanie nr 45: Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 23.02.2017 r. godz. 
13:00. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z informacją poniżej. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
 
Uzupełnienie odpowiedzi na pytania z dnia 15.02.2017 r. 
 
 
Pytanie nr 7: Prosimy o uzupełnienie szkodowości za trzy ostanie lata z podziałem szkód 
na poszczególne ryzyka oraz z podaniem informacji o przyczynie szkody. 
Odpowiedź: Szkodowość Zamawiającego: 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Okres ubezpieczenia 
Szkody 

zgłoszone 
Wypłacone 

odszkodowania Rezerwy 

01.03.2013-28.02.2014 14 szkód 3.147,87 zł Rezerw brak 

01.03.2014-28.02.2015 12 szkód 11.517,56 zł Rezerw brak 

01.03.2015-29.02.2016 5 szkód 829,54 zł Rezerw brak 

01.03.2016-28.02.2017 10 szkód 7.145,00 zł 1.400,00 zł 
 

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych 

Okres ubezpieczenia Szkody 
zgłoszone 

Wypłacone 
odszkodowania 

Rezerwy 

01.03.2013-28.02.2014 1  szkoda 56.844,93 zł Rezerw brak 

01.03.2014-28.02.2015 2 szkody 10.693,96 zł Rezerw brak 

01.03.2015-29.02.2016 1 szkoda 2.340,00 zł Rezerw brak 

01.03.2016-28.02.2017 4 szkody 11.676,15 zł Rezerw brak 
 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

Okres ubezpieczenia Szkody 
zgłoszone 

Wypłacone 
odszkodowania 

Rezerwy 

01.03.2013-28.02.2014 1  szkoda 25.981,42 zł Rezerw brak 



  Strona 11 z 13                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 
© Supra Brokers S.A.                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

SUPRA BROKERS® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 
www.suprabrokers.pl 

 

 

01.03.2014-28.02.2015 Brak szkód 0,00 zł Rezerw brak 

01.03.2015-29.02.2016 Brak szkód 0,00 zł Rezerw brak 

01.03.2016-28.02.2017 Brak szkód 0,00 zł Rezerw brak 

 
 
Pytanie nr 10: Prosimy o informacje czy w najbliższej przyszłości w ciągu trzech miesięcy 
zostaną wykonane inwestycje w obiektach sortowni polegające na zainstalowaniu systemu 
detekcji pożaru zgodnego z projektem wyspecjalizowanej firmy oraz instalacje tryskaczowe 
obejmujące zasięgiem całą powierzchnię obiektów sortowni. 
Do tego czasu prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, 
wybuchu, dymu, sadzy w obiektach sortowni oraz zainstalowanych tam maszyn w 
wysokości 1 000 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub wprowadzenie franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 15% wartości szkody. 
Odpowiedź: W ciągu najbliższego czasu Zamawiający nie planuje wykonania wskazanych 
zabezpieczeń, jednakże nie wyklucza ich wykonania w przyszłości, w tym szczególnie instalacji 
detekcji pożaru. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 
1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 11: Prosimy o podanie sum ubezpieczenia poszczególnych pojazdów do 
ubezpieczenia autocasco. 
Odpowiedź: Autosan nr rej TSAKA63 , TSAKA64, TSAKA65, TSAKA61, TSAKA62, 
- wszystkie jednostkowa wartość – 320.000,00 zł. Poprawiony wykaz pojazdów zostaje 
dołączony jako załącznik nr 2 do odpowiedzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
 
 
 
Zmiany do SIWZ: 
 
Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 21.02.2017 r. na dzień 23.02.2017 r.: 
 

VII.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty, które składa Wykonawca: 

1) Formularz oferty(na jeden lub dowolną liczbę pakietów) – Załącznik Nr 2 i/lub 
Załącznik Nr 3 do SIWZ 

2) Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk 

3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu 



  Strona 12 z 13                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 
© Supra Brokers S.A.                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

SUPRA BROKERS® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 
www.suprabrokers.pl 

 

 

4) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę 

2.Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność  
w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 
treści. Dokumenty stanowiące część oferty składane są  w oryginałach lub kopiach  
poświadczonych za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. Zapis ten nie ma zastosowania do Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia. 
3.Upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone do niej, o ile nie wynika to 
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
4.Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w języku polskim i mieć datę 
sporządzenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym  muszą być składane wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z tekstem oryginalnym przez 
Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
5.Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy: 
1) poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone  

w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem), 

2)  przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność  
z oryginałem kopii dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie 
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału  lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
6.Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i 
opatrzone podpisem Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
7.Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego – 
Wykonawcy. 
8.Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę podpisaną przez Wykonawcę lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.  
9.Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: 

 
Przetarg – ubezpieczenie dla {tu wykonawca wpisuje nazwę zamawiającego} 

Nie otwierać przed {tu wykonawca wpisuje dzień składania ofert} r. godz. {tu wykonawca 
wpisuje godzinę składania ofert} 

 

VIII.  SKŁADANIEI OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 23.02.2017 r., do godz. 13:00 na adres: 
 

Supra Brokers S.A. 
54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 

 



  Strona 13 z 13                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 
© Supra Brokers S.A.                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

SUPRA BROKERS® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 
www.suprabrokers.pl 

 

 

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10. 
3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 
składania ofert. 
4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do 
składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „ 
Zmiana” lub „Wycofanie”. 
5.Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone bez ich otwierania 
6.Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 
8.W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej 
powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
9.Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. najpierw 
dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
  
 
 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 

 

  Joanna Witczak  
 


