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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: 

Prosimy o informację czy zostały powzięte środki w celu zapobieżenia lub 

zminimalizowania skutków powodzi po 2010r. Jeżeli tak to jakie? 

Odpowiedź: Po powodzi w 2010r. Spółka dokonała gruntownej przebudowy obiektów, 

które w największym stopniu ucierpiały w trakcie powodzi: 

1) Przebudowano obiekty oczyszczalni ścieków w Tuchowie, które zostały wyniesione 

powyżej linii wałów dzięki czemu istniejące obiekty i urządzenia technologiczne 

oczyszczalni w sytuacji powtórzenia skali powodzi z roku 2010 nie zostaną zalane. 

Rozbudowano obiekt biurowo magazynowy, a na piętrze usytuowano istotne dla 

funkcjonowania przedsiębiorstwa urządzenia, jak serwerownia, stanowiska komputerowe, 

kotłownia oraz centralna sterownia procesów technologicznych. Analogicznie jak w 

przypadku obiektów technologicznych ograniczono w ten sposób ryzyko ich zalania.  

2) Na oczyszczalni w Ciężkowicach, zakryto odpływ z oczyszczalni do odbiornika 

montując urządzenia zabezpieczające przed wodami powodziowymi. Zmodernizowano 

pompownie przewałowe kierujące nadmiar wód opadowych z oczyszczalni do odbiornika. 

 

Pytanie 2:  

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 10% nie 

mniej niż 5000 zł.   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną dla ryzyka powodzi w 

wysokości 5% nie mniej niż 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Sebastian Pasternak 


