Sosnowiec 04.08.2015r.
CZĘŚĆ I
wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o.
w Sosnowcu
Nr referencyjny: MZSO.271.04.2015
Numer ogłoszenia: 190414 - 2015
Zgodnie ze złożonymi zapytaniami udzielamy odpowiedzi na:

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
1)

Czy Zamawiający we wszystkich lokalizacjach posiada aktualne protokoły przeglądów instalacji elektrycznej,
odgromowej oraz instalacji hydrantowej zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa?
Odp. TAK

2) Czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie
z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji
i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie
rzadziej jednak niż raz w roku?
Odp. TAK
3) Czy uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego,
stosownie
do
aktualnego
przeznaczenia?
Jeżeli
nie,
to
prosimy
o
podanie
które
z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają.
Odp. TAK – pozwolenie na użytkowanie wydano w dn. 14.07.2014r.
4) Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy,
remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy
prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji
dachu?
Odp. PRACE BUDOWLANE ZAKOŃCZONE, TRWAJĄ ODBIORY.
5) Czy zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia przeprowadzanie remontów/modernizacji, jeżeli tak to
jakich, z podziałem na remonty wymagające pozwolenie na budowę i nie wymagających takich zezwoleń, z
szczególnym uwzględnieniem remontów/modernizacji związanych z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu
lub konstrukcji dachu.
Odp. BĘDĄ PROWADZONE PRACE ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ LINII
TECHNOLOGICZNEJ, KTÓRE NIE SPOWODUJĄ NARUSZENIA KONSTRUKCJI
OBIEKTÓW STALOWYCH.
6) Prosimy o podanie następujących informacji.
a) szczegółowe wskazanie procesów technologicznych zachodzących w miejscu ubezpieczenia
Odp. SORTOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
b) wskazanie, jakie środki chemiczne są używane w w/w procesach oraz jak one są składowane /
przechowywane (w jakim miejscu, w jakiej ilości, jak długo od momentu zakupu do momentu
wykorzystania)
Odp. NIE SĄ UŻYWANE
c) powierzchni składowiska odpadów
Odp. SKŁADOWISKO B: 84700 M²
7) Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć inne, niż wymienione w
załączniku do SIWZ, nieruchomości? Jeśli tak to prosimy o podanie przybliżonej wartość nieruchomości wraz z
wyposażeniem oraz informację o konstrukcji nowego obiektu oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe obiekt
ten posiada/ będzie posiadał?
Odp. ROZBUDOWA KOMPOSTOWNI O WARTOŚCI 13 MLN ZŁ BRUTTO.
ROZBUDOWA POLEGA BUDOWIE PLACÓW BETONOWYCH ORAZ TUNELI W

1

KONSTRUKCJI BETONOWO-STALOWEJ Z DACHEM BREZENTOWYM ORAZ WIATY
STALOWE.
8) Dla klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% należnego
odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 PLN
Odp. ZGODA
9) W treści klauzul zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych– prosimy o dodanie zapisów:
„Zabezpieczenia muszą być sprawne, zgodne z przepisami prawa i właściwymi normami, należycie konserwowane oraz
dokonywane są w nich przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta”
Odp. ZGODA
10) W treści klauzuli pośredniego uderzenia pioruna i przepięć – prosimy o dodanie zapisu
„Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych,
bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach”
Odp. ZGODA
11) Dla szkód z zakresu klauzuli pośredniego uderzenia pioruna i przepięć wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy
redukcyjne w wysokości 5% należnego odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 zł
Odp. ZGODA
12) Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek ryzyka sadzy.
Odp. ZGODA
13) W treści klauzuli drobnych prac remontowo-budowlanych prosimy o dodanie zapisu:
„Pod warunkiem, że
- realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu
- roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania / eksploatacji, w
miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia
- obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami”
Odp. ZGODA
14) W treści klauzuli kradzieży zwykłej prosimy o dodanie zapisu
„Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej
kradzieżą lub momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej.
Klauzula nie ma zastosowania do gotówki i wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia,”
Odp. ZGODA
15) Prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych
umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej
SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity
odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).
Odp. NIE BYŁO.
16) Prosimy o potwierdzenie, iż podana szkodowość oznacza brak jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do
Ubezpieczonego, braku jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu
należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. Jeśli
jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej.
Odp. ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA.
17) Prosimy o potwierdzenie, że osunięcia, zapadanie się ziemi spowodowane działalnością człowieka (szkody
górnicze) są poza zakresem ubezpieczenia
Odp. ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA, ŻE SZKODY GÓRNICZE SA WYŁĄCZONE Z
ZAKRESU UBEZPIECZENIA.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
1)

Prosimy o potwierdzenie,
zakres ochrony formułowany w punkcie 8 tabeli w Ubezpieczeniu
Odpowiedzialności Cywilnej dotyczy i wymaga objęcia ochroną pokrycia szkód Odpowiedzialności Cywilnej
nie zaś Odpowiedzialności Publicznoprawnej.
Odp. ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA.
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2) Ponieważ w dyspozycji Wykonawcy istnieją Warunki Ubezpieczenia (a nie OWU) spełniające wymogi opisane
w SIWZ – prosimy o potwierdzenie, że Oferta przedstawiona na ww. warunkach Ubezpieczenia wraz z
Klauzulami , także będzie akceptowana przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że będą one miały zastosowanie
tylko w kwestiach nieuregulowanych i nie stojących w sprzeczności z SIWZ.
Odp. ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA.
3) Czy miejsce prowadzonej działalności jest własnością ubezpieczonego?
Odp. TEREN, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ MIENIE NALEŻĄCE DO ZAMAWIAJĄCEGO
OBJĘTY JEST PRAWEM WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA.
4) Czy jakakolwiek część zakładów jest wykorzystywana do prowadzenia działalności przez osoby trzecie?
Odp. TAK.
INSTALACJA ODGAZOWANIA PROWADZONA PRZEZ FIRMĘ
HEDESELSKABET
5) Czy też jakakolwiek część zakładów lub miejsce prowadzonej działalności znajduje się na terenie „parku
przemysłowego” należącego do osób trzecich?
Odp. NIE
6) Czy w sąsiedztwie zakładu znajduje się jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo produkcyjne? Prosimy o podanie
szczegółów.
Odp. NIE
7) Czy zakład został zaklasyfikowany do zakładu ZDR luz ZZR zgodnie z Dyrektywą Rady UE 96/82/WE
(SEVESO II)?
Odp. NIE
8) Czy zakład spełnia wymogi przewidziane w Dyrektywie Rady UE 96/82/WE (SEVESO II)
w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, czy
jest zatwierdzony przez właściwe organy administracyjne?
Odp. NIE
9) Czy zakład może stanowić ryzyko skażenia gruntu, wody, powietrza substancjami zanieczyszczającymi
określonymi jako „poważne awarie” w trakcie zwykłej działalności bądź w trakcie awarii?
Odp. W SKRAJNYCH SYTUACJACH MOŻE
10) Czy w kiedykolwiek władze wytoczyły postępowanie przeciwko zakładowi za zanieczyszczenie środowiska
(prosimy podać szczegóły):
Odp. NIE
11) Czy dochodzone były roszczenia odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko
zakładowi w okresie ostatnich 5 lat? Jeśli tak, proszę podać szczegóły (przyczyna szkody, rozmiar):
Odp. NIE
12) Jaka jest odległość zakładu od obszarów Natura 2000 lub innych chronionych obszarów?
Odp. Ok 4 KM (W LINII PROSTEJ)
13) Jakie jest położenie wód gruntowych? Jaka jest odległość od wód podziemnych?
Odp. WODY GRUNTOWE – 20METRÓW.
WODY PODZIEMNE - BRAK DANYCH
14) Czy zakład znajduje się w chronionym obszarze czerpania wody pitnej? Czy zakład znajduje się w obszarze,
gdzie woda gruntowa jest pobierana dla celów przemysłowych lub rolniczych?
Odp. NIE
15) Jaka jest odległość zakładu od wód powierzchniowych? (rzeki, jeziora) Proszę o podanie odległości w km:
Odp. 1 KM
16) Jaka jest odległość zakładu od terenów uprawnych? Proszę o podanie odległości w km:
Odp. POWYŻEJ 5 KM
17) Jaka jest odległość zakładu od budynków i miejsc użytku publicznego (basenów, parków, domów mieszkalnych,
centrów handlowych, atrakcji turystycznych, szpitali, szkół, hoteli)? Proszę o podanie odległości w km:
Odp. 1 KM

3

18) Jakie są warunki glebowe, geologia, typ gleby (glina, skała (kreda, piaskowiec), piasek, żwir, itp.):
Odp. PIASEK
19) Jakie czynności były wykonywane i jakie materiały były produkowane lub utylizowane w tym zakładzie
uprzednio, włączając te procesy które nie są już przeprowadzane?
Odp. NIE DOTYCZY - NOWY ZAKŁAD, FUNKCJONUJĄCY OD OK ROKU.
20) Czy w miejscu działalności zakładu miało miejsce skażenie gleby, wody lub powietrza czy też są przypuszczenia
lub znane sytuacje mogące spowodować taką szkodę w przyszłości? Prosimy o wskazanie substancji, która
spowodowała lub może spowodować zanieczyszczenie:
Odp. NIE
21) Czy kiedykolwiek przeprowadzone było badanie zanieczyszczenia zakładu? Jeśli tak prosimy
o przedstawienie raportu.
Odp. PO ROKU PRACY BĘDĄ
22) Czy na terenie zakładu zakopane są jakiekolwiek odpady? Jeśli tak, proszę podać szczegóły dotyczące
postępowania z takimi odpadami:
Odp. NIE MA
23) Czy zakład posiada jakiekolwiek zbiorniki? Jeśli tak prosimy o następujące informacje: Wiek, Materiał, z którego
jest zbudowany,
Pojemność (w tonach),
Naziemny / Podziemny, Substancje
przechowywane,
Zabezpieczenia (przez rozlaniem, wyciekiem, wykrywacze nieszczelności, inne, jakie)
Odp. NIE POSIADA
24) Czy zakład produkuje jakiekolwiek niebezpieczne odpady, których usuwanie kontrolowane jest przez
ustawodawstwo (specjalne lub toksyczne odpady)? Jeśli tak, to w jaki sposób są one przechowywane i
utylizowane:
Odp. NIE
25) Czy zakład posiada osobny system drenażu wody deszczowej stosowany przed uwalnianiem jej z zakładu?
Proszę podać szczegóły (plan systemu drenażu wody deszczowej)?
Odp. POZWOLENIE WODNO-PRAWNE DO WGLĄDU W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
26) Czy zakład przeprowadza jakiekolwiek rutynowe emisje do wody? Jeśli tak, to jakiego rodzaju, jakie wielkości i
dokąd?
Odp. NIE
27) Czy ścieki uwalniane są z zakładu bez oczyszczania? Jeśli tak, to dokąd i czy jest na to zgoda władz? Czy
dozwolony poziom emisji był kiedykolwiek przekroczony?
ŚCIEKI PRZEJMUJE OCZYSZCZALNIA MIEJSKA
28) Jaki jest system oczyszczania ścieków (jeżeli jest)? Jaki system jest używany (fizyczny, chemiczny, biologiczny)?
Odp. NIE DOTYCZY (patrz pyt. nr 27)
29) Czy zakład posiada zgodę od lokalnych władz oczyszczania wody na emisję konkretnego materiału w postaci
ścieków? Jeśli tak, to czy warunki tego pozwolenia były kiedykolwiek złamane?
Odp. NIE DOTYCZY. (patrz pyt. nr 27)
30) Czy zakład czerpie wodę gruntową w celu użycia jako wodę do przerobu? Jeśli tak, to jak jest ona traktowana po
użyciu i gdzie jest usuwana?
Odp. NIE
31) Czy występują okoliczności takie jak awarie, kiedy nieoczyszczone ścieki mogą być uwolnione
z zakładu?
Odp. NIE
32) Czy jest jakakolwiek procedura dotycząca postępowania z wodami pogaśniczymi?
Odp. NIE
33) Czy zakład przeprowadza jakiekolwiek emisje do powietrza, jeśli tak to jakiego rodzaju (VOC, toksyczne
chemikalia itp.) i w jakich ilościach?
Odp. NIE
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34) Czy zakład ma pozwolenie na emisje? Jeśli tak, to jakie wielkości emisji są dozwolone? Czy kiedykolwiek zakład
przekroczył normę emisji? Jeśli tak, to jak często?
Odp. NIE
35) Czy zakład przeprowadza jakiekolwiek działania w celu kontroli emisji? Jeśli tak, to jakie (płuczki, filtry itp.)?
Czy są to nowoczesne systemy?
Odp. NIE
36) Czy zakład posiada na miejscu system obwodnicy, który może pozwolić na wydalenie do atmosfery
nieoczyszczonych emisji? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach obwodnica może zadziałać?
Odp. NIE
37) Jakie jest prawdopodobieństwo emisji do atmosfery podczas nagłego wypadku / awarii? Jakie procedury są
wdrożone przez zakład w celu zapobiegania lub łagodzenia efektów takiej awarii?
Odp. BRAK PRAWDOPODOBNIEŃSTWA.
38) Czy istnieje konieczność transportu wewnątrzzakładowego substancji niebezpiecznych? Jeśli tak, prosimy podać
szczegóły (rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj pojemników, częstotliwość
przewozów, itp.)
Odp. NIE
39) Czy istnieje konieczność transportu substancji niebezpiecznych poza zakład (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.)
Odp. NIE
40) Czy zakład posiada jakiekolwiek licencje, certyfikaty (ISO 9001, ISO 14001, EMAS, IPPC, inne, jakie?)
Odp. NIE
41) Czy zakład posiada plan szybkiego reagowania na wypadek zanieczyszczenia środowiska?
Odp. TAK
42) Jaka organizacja przeciwpożarowa została wprowadzona na teren zakładu (specjalna jednostka gaśnicza,
publiczna straż pożarna, regularne sprawdzanie systemów przeciwpożarowych, inne, jakie?)
Odp. PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
43) Jaka organizacja ochrony osób i mienia została wprowadzona na teren zakładu (własna ochrona, wynajęta
profesjonalna firma ochroniarska, teren całodobowo nadzorowany, każdorazowe sprawdzanie osób
wchodzących na teren zakładu, alarm przeciwwłamaniowy, monitoring, inne, jakie?)
Odp. PROFESJONALNA FIRMA OCHRONIARSKA.
OCHRONA FIZYCZNA OBEJMUJE:
1) SKŁADOWISKO „A” - 1 OSOBA:
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 14.00 - 22.00 I 22.00 - 6.00
SOBOTY: 24 GODZ/DOBĘ
NIEDZIELE I ŚWIĘTA: 24 GODZ/DOBĘ
2) SKŁADOWISKO „B” - 1 OSOBA
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK OD 22.00 DO 6.00
SOBOTY: OD 14.00 – 22.00 I OD 22.00 – 6.00
NIEDZIELE I ŚWIĘTA: 24 GODZ/DOBĘ
3) ZAKŁAD PRZETWARZANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
(ZPIUOK):
PN-PT OD 14.00 DO 22.00 (1 OSOBA), OD 22.00 DO 6.00 (2 OSOBY)
SOBOTY, NIEDZIELE, ŚWIĘTA: OD 6.00 DO 14.00 (1 OSOBA), OD 14.00 DO 22
(1 OSOBA), OD 22.00 DO 6.00 (2 OSOBY)
W RAMACH USŁUGI WYKONYWANA JEST OBSŁUGA ISTNIEJĄCEGO U ZAMAWIAJĄCEGO
SYSTEMU MONITORINGU.
DOKONYWANIE OBCHODU PRZYNAJMNIEJ 1 RAZ NA KAŻDE 1,5H SŁUŻBY
OCHRONIARSKIEJ.
ZAPEWNIENIE DOJAZDU GRUP INTERWENCYJNYCH W PORZE DZIENNEJ – DO 15 MINUT,
W PORZE NOCNEJ – DO 10 MINUT.
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3. Dotyczy ubezpieczeń pojazdów
1)

Prosimy o zgodę na usunięcie zapisów z NNW:
„Podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy”
Odp. ZGODA

2) Proszę o zgodę na zmianę zapisu:
„Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, powstałe u
kierowcy pojazdu mechanicznego.”
na:
„Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, powstałe u
kierowcy pojazdu mechanicznego, jedynie jeżeli powstały one w związku z ruchem pojazdu, wsiadaniem lub
wysiadaniem pojazdu lub bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem ubezpieczonego pojazdu.”
Odp. ZGODA
3) Proszę o wyjaśnienie czy poniższy zapis w zakresie ubezpieczenia AC:
„Bez wprowadzenia procentowego pomniejszenia wartości części przy ustalaniu odszkodowania.”
dotyczy wszystkich części pojazdów, czy też poniższe elementy mogą zostać wyłączone?
ogumienie, akumulator, elementy cierne układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), elementy cierne układu
sprzęgła (tarcza, docisk), elementy układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy
Odp. W ODNIESIENIU DO CZĘŚCI ULEGAJĄCYCH ZUŻYCIU EKSPLOATACYJNEMU,
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA WPROWADZENIE PROCENTOWEGO POMNIEJSZENIA
WARTOŚCI.

4. Dotyczy ubezpieczeń NNW
1)

Prosimy o potwierdzenie braku szkód w ryzyku NNW w ostatnim roku.
Odp. ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA.

5. Dotyczy wszystkich ubezpieczeń:
1)

Prosimy o potwierdzenie , że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie
Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę.
Odp. ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA.

2) Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień: 10.08.2015 r.
Odp. ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.

Pełnomocnik Zamawiającego
BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
(na oryginale podpis)
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