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Wrocław, 18.08.2020r. 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” 

Sp. z o.o. w Tuchowie 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ  NR 138/2020/N/Tuchów 

 

Działając w imieniu i na rzecz Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 

Tuchowie, 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: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy IX. Składanie i otwarcie ofert.  

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 25.08.2020r. (14.08.2020r. w wielu 

firmach jest dniem wolnym, termin wykonania 15.11.2020-14.11.2022) 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 13.08.2020r. 

 

Pytanie 2:  

Dotyczy XII. Prawo opcji.  

Prosimy o wykreślenie w całości prawa opcji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3:  

Jakie towary są przewożone przez Zamawiającego, czy przewożone są ADR- jeżeli tak 

proszę o dokładną specyfikację z klasyfikacją grup.  

Odpowiedź: Zamawiający nie przewozi ładunków w ramach konwencji ADR. 

Zamawiający przewozi odpady komunalne stałe i odpady ściekowe w ramach działalności 

statutowej lokalnie, od mieszkańców do punktu przeładunkowego zlokalizowanego na 

terenie Tuchowa z terenu Gminy Tuchów. W przypadku odpadów ściekowych 

transportowane są z terenu Gmin Tuchów, Ciężkowice, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski 

do oczyszczalni ścieków w Tuchowie.  

 

Pytanie 4:  

Czy pojazdy będące własnością Zamawiającego, są przedmiotem wynajmu, jeżeli tak jaki 

rodzaj umowy jest zastosowany czy są to umowy długoterminowe.  

Odpowiedź: Wszystkie pojazdy stanowią własność Zamawiającego. 
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Pytanie 5:  

Prosimy o informacje czy w ciągu trwania umowy planowany jest zakup pojazdów o 

wartości jednostkowej powyżej 400 000 zł, jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju pojazdu a 

w przypadku pojazdu specjalnego o podanie jego funkcji.  

Odpowiedź: Na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi Zamawiający nie planuje zakupu o 

takiej wartości. Ewentualny zakup mógłby nastąpić po uzyskaniu stosownego 

dofinansowania ze środków UW lub krajowych funduszy celowych. 

 

Pytanie 6:  

Proszę o wprowadzenie zapisu składki minimalnej przy ryzyku AUTO-CASCO 300,00 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 7:  

Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą 

miały zapisy OWU wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz 

wyłączenia odpowiedzialności.  

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ: 

W odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy 

ogólnych warunkach ubezpieczeń. 

Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z 

których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to 

automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.  

Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia 

jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania. 

 

Pytanie 8:  

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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 7. 

 

Pytanie 9:  

Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka 

tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 10:  

Czy majątek Zamawiającego był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak 

proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z franszyzami i 

udziałem własnym jeżeli takowy występował. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający był dotknięty szkodami powodziowymi w wyniku których 

w poszczególnych latach otrzymał kwoty odszkodowań: 

a) w 2010r. Miejsce – Oczyszczalnia Ścieków Tuchów, Oczyszczalnia Ścieków 

Ciężkowice i Bogoniowice, Ujęcie Wody Ciężkowice, Ujęcie Wody Lubaszowa, 
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przepompownie, hydrofornie – ogólnie większość majątku, Kwota wypłaty z HDI – 

937.484,00 zł. 

b) w 2011r. Miejsce przepomownie, hydrofornie, sieci wodociągowe i kanalizacyjne. 

Kwota wypłat z HDI wyniosła – 310.447,37 zł. 

 

Pytanie 11:  

Prosimy o zimne zapisu w pozycji zakres ubezpieczenia AR  

z: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie 

przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego 

przyczyny.”  

na: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź 

utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od 

Ubezpieczającego przyczyny.”  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 12:  

Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje 

wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i 

jaka jest ich wartość? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie planuje wyłączać z eksploatacji jakichkolwiek obiektów z 

eksploatacji w okresie umowy ubezpieczenia. 

 

Pytanie 13:  

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy 

wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Tak, wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 

użytkowanie. 

 

Pytanie 14:  

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe  w miejscu ubezpieczenia są 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 15:  

Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne lub fotowoltaiczne, jeśli tak, proszę o 

podanie łącznej wartości przyjętej do ubezpieczenia oraz daty instalacji oraz czy są 

serwisowane i na gwarancji. 

Odpowiedź:  Zamawiający prowadzi na oczyszczalni ścieków inwestycję, której 

elementem jest instalacja PV o wartości 430 000 zł. Termin zakończenia inwestycji jest 

przewidywany na kolejny okres ubezpieczeniowy 
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Pytanie 16:  

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte hale namiotowych ani 

mienie znajdujące się w halach namiotowych.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 17:  

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotowym  ubezpieczeniem w zakresie mienia od 

wszystkich ryzyk nie są objęte wysypiska śmieci, sortownie odpadów. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 18:  

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

szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarzadzaniem lub 

administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów 

 a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, 

utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie będzie obejmował 

szkód powstałych w przypadkach podanych w pytaniu. Ubezpieczenie OC będzie 

obejmować natomiast szkody powstałe w wyniku prowadzonych działalności odbioru 

odpadów od właścicieli nieruchomości  i ich transporcie oraz zbieraniu i przeładunku. 

 

Pytanie 19:  

Prosimy o załączenie informacji o szkodowości za minimum 3 pełne lata.  

Odpowiedź: Wszystkie możliwe dane zostały wykazane w SIWZ. 

 

Pytanie 20:  

Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert  na 25.08.2020r. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 1. 

 

Postanowienia wspólne 

 

Pytanie 21:  

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie  mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)  /Warunki  Ubezpieczenia 

Wykonawcy w tym zapisy klauzul dodatkowych i postanowień szczególnych. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 7. 

 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

 

Pytanie 22:  

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia: 

1) obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z 

podaniem ich wartości 

2) tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z 

podaniem ich wartości  
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3) szklarnie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz 

z podaniem ich wartości 

4) sieci wodociągowe oraz kanalizacje, w przypadku odpowiedzi pozytywnej patrz 

pytanie 2. 

Odpowiedź:  

Ad.1. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów niepołączonych trwale z 

gruntem, 

Ad.2. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tymczasowych obiektów budowlanych, 

Ad.3. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia szklarni ogrodniczych, 

Ad.4 Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sieci wodociągowe i kanalizacyjne. 

 

Pytanie 23:  

W przypadku zgłoszenia sieci wodociągowej (dot. również przypadku zgłoszenia tego typu 

budowli w limitach na pierwsze ryzyko) proszę o podanie: 

a. sumy ubezpieczenia wg sum stałych  

b. wieku sieci wodociągowej 

c. czy aktualnie są prowadzone bądź zaplanowane prace remontowe z podaniem 

nazwy firmy je wykonującej 

d. proszę o podanie nazwy firmy konserwującej w/w sieci 

e. czy występują części wodociągów znajdujące się ponad poziomem gruntu 

f. proszę podać sposób zabezpieczenia przepompowni 

g. czy na terenie przez który biegną linie wodociągowe planowane są 

inwestycje, przebudowy 

Odpowiedź:  

a. Suma ubezpieczenie wg sum stałych sieci wodociągowej wynosi 

52.742.338,69 zł.,  

                     b. wiek posiadanej sieci wodociągowej: od 1roku do 40lat, 

                     c. aktualnie są prowadzone prace remontowe sieci kanalizacyjnej w msc.  

                        Ciężkowice których wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno  

                        Usługowo handlowe Wolimex z Limanowej, 

                     d. sieci są konserwowane i utrzymywane przez służby techniczne  

                        Zamawiającego, 

                     e. tak, występują części wodociągu ponad poziom gruntu w postaci  

                        armatury- hydranty  nadziemne technologiczne i przeciwpożarowe, oraz  

                        zasuwy sieciowe na poziomie  gruntu, 

                     f. hydrofornie i zbiorniki wody są w większości ogrodzone.  Wszystkie             

                        Budynki i Kontenry zamykane. Zbiorniki wody posiadają wizualizację z  

                        kamer przemysłowych odwzorowaną na monitorach centralnej  

                       dyspozytorni w SUW Lubaszowa z obsługą całodobową.  

g. na terenie przez które  biegną linie wodociągowe planowane są  

             przebudowy sieci związane z budową obwodnicy miasta Tuchowa.  

            Przebudowy będą zrealizowane w ciągu ok.12 mies. 
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Pytanie 24:  

W odniesieniu do  budynków starszych niż 50 lat, prosimy o informacje o 

przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat remontów i modernizacji. Kiedy i w jakim 

zakresie zostały wykonane? 

Odpowiedź:  

Zamawiający w ciągu ostatnich 15 lat (czas funkcjonowania Zamawiającego) gruntownie 

przebudował wszystkie posiadane i administrowane budynki.  

 

Pytanie 25:  

Proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 26:  

Proszę o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: 

elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia 

techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom 

konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach 

technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 27:  

Proszę o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie 

na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym 

przeznaczeniem. Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na 

użytkowanie nie posiadają oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu 

rzeczy, jakie działania podjęto aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) 

przeznaczenie obiektu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie obiekty posiadają wymagane 

pozwolenie na użytkowanie. 

 

Pytanie 28:  

Proszę o potwierdzenie iż  z zakresu ochrony wyłączone są szkody wskutek  osuwania się, 

osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 29:  

Proszę o potwierdzenie, że koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed 

bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty 

akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie objęte są w ramach łącznej 

sumy ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 30:  

Prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli (PD): 

Klauzula cyber 

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje: 

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, 

oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system 

komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest 

ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą 

konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do 

przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt 

umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe, 

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów 

elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy 

technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci 

prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę 

danych elektronicznych, 

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, 

przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym, 

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody 

oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z 

zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, 

przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji 

(niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi 

„wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, 

„odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”, 

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów 

nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa. 

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, 

zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych 

bezpośrednio lub pośrednio na skutek: 

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub 

siecią komputerową, 

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem 

komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi, 

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub 

wykorzystywania, 

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania 

jakichkolwiek danych elektronicznych, 

o ile jest to rezultat: 

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, 

lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym, 

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji, 

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego, 
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(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu 

komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie 

spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę. 

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, 

warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub 

szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i 

spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów 

ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom 

ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik 

przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. 

Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu 

nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a 

żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za 

fizyczną stratę lub szkodę. 

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniowa zgodnie z 

OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia 

sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu 

komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych 

przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych 

elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych 

lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowić będą 

wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie 

wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub 

opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką 

dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy 

przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani 

skompilowane. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Pytanie 31:  

Prosimy o potwierdzenie, że utrata w definicji szkody rzeczowej odnosi się wyłączenie do 

odpowiedzialności za szkody rzeczowe w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem 

lub kontrolą Ubezpieczonego 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 32:  

Proszę o wykreślenie w czystych startach finansowych rozszerzenia o produkt i wykonaną 

usługę 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 33:  

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 19.08.2020r. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 1. 

 

Pytanie 34:  

Wnioskuję o przesunięcie terminu składania ofert na 25.08.2020r. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 1. 

 

Pytanie 35:  

Wnioskuję o przesłanie zaświadczeń szkodowych z Towarzystw z ostatnich 5 lat. 

Odpowiedź: Wszystkie możliwe dane zostały wykazane w SIWZ. 

 

Pytanie 36:  

Wnioskuję o uzupełnienie raportu szkodowego o przyczyny powstania szkód. 

Odpowiedź: Wszystkie możliwe dane zostały wykazane w SIWZ.  

 

Pytanie 37:  

Wnioskuję o wprowadzenie limitu w ryzyku powodzi w wysokości 3 000 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o aktualnie prowadzonej inwestycji w budowie 

dotyczącej istalacji PV na oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach o wartości 430 000 zł. 

Termin zakończenia inwestycji jest przewidywany na kolejny okres ubezpieczeniowy. 

 
Dla pojazdu o numerach rej. KTA 88134 został usunięty zakres ubezpieczenia Assistance – 

wykaz pojazdów w załączeniu (załącznik numer 9 zostanie przesłany do wykonawców którzy 

złożyli wniosek o część poufną). 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Sebastian Pasternak 

 


