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Wrocław, 19.11.2019 r.  

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Ciechanowie 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 163/2019/N/Ciechanów 

 

Działając w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.  z o.o.  

w Ciechanowie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra 

Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: 

 

 

Pytanie 1.    Czy w odniesieniu do któregokolwiek ze sprawozdań finansowych za 

ostatnie dwa lata obrachunkowe biegli rewidenci wydali opinię negatywną lub opinię z 

zastrzeżeniami? 

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie 2.    Czy są planowane zmiany w strukturze własnościowej? Czy zmiany takie 

miały miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie 3.    Czy planowana jest fuzja lub znane jest realne zagrożenie? Czy przejęcie 

lub fuzja miały miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie 4.    Czy kiedykolwiek w przeszłości wobec spółki, spółek zależnych lub 

którychkolwiek z obecnych lub byłych członków kierownictwa prowadzono 

postępowanie lub skierowano roszczenie związane z zagadnieniami D&O? W 

przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o opisanie szczegółów postępowań i 

roszczeń. 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 5.    Czy istnieją okoliczności, które mogą prowadzić do roszczenia lub 

postępowania D&O? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie 

szczegółów takich okoliczności. 

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie 6.    Ile wynosi zatrudnienie (proszę uwzględnić umowy cywilnoprawne, z 

wyjątkiem praktykantów i wolontariuszy) 

Odpowiedź: 211 osób 
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Pytanie 7.    Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planowane jest zwolnienie ponad 

10% pracowników spółki? 

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie 8.    Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 10% pracowników spółki złożyło 

rezygnację lub zostało zwolnionych? 

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie 9.    Czy Spółka ma zamiar wprowadzić ograniczenia w pakiecie świadczeń 

socjalnych dla pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy lub dokonała takich 

zmian w okresie ostatnich 12 miesięcy 

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie 10.    Czy w Spółce zatrudnione są osoby nie sprawujące funkcji w zarządzie 

lub radzie nadzorczej, których miesięczne wynagrodzenie brutto przekracza 100.000 

PLN? 

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie 11.    Czy pracownicze plany świadczeń socjalnych, emerytalnych i rentowych 

są finansowane zgodnie z przepisami (w tym statutem lub umową)? 

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie 12.    Czy pracownicze plany świadczeń socjalnych, emerytalnych i rentowych 

inwestują więcej niż 5% środków w udziały lub papiery wartościowe spółki? 

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie 13. Proszę o podanie daty ciągłości, o ile spółka posiadała już wcześniej 

Ubezpieczenie D&O. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada Ubezpieczenie D&O od 09.08.2019 r.  

 

Część Wspólna 

Pytanie 14. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej 

SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z 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 15. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 29.11.2019r. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 16. Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści, tj.: 
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   KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY UBEZPIECZENIA: 
na okres ubezpieczenia:   
od…… –r. do ….. (2- lata),  tj.  z wprowadzeniem dwóch okresów 
rozliczeniowych (polisowanie roczne) i  z możliwością wcześniejszego 
rozwiązania lub odstąpienia od umowy przed upływem terminu, na  który 
została zawarta  na następujących warunkach:   
Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego i Wykonawcę przed 
upływem terminu na który została zawarta , za 3 – miesięcznym okresem 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, przy 
czym Wykonawca może  wypowiedzieć w tym trybie Umowę jedynie z ważnych 
powodów , za które uznaje się wyłącznie: 
  
a/ zmianę umowy reasekuracyjnej w zakresie uniemożliwiającym  realizacje 
niniejszej umowy,  
b/ sytuację w której wysokość współczynnika szkodowości przekroczy w I 
okresie rozliczeniowym – 60% , przy czym przez współczynnik szkodowości 
rozumie się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw 
na niewypłacone odszkodowania w I okresie rozliczeniowym do składki 
przypisanej za I okres rozliczeniowy  
 

Na każdy okres rozliczeniowy  dla każdego z ubezpieczeń zostanie wystawiona 

polisa ubezpieczająca uwzgledniająca sumy ubezpieczenia Limity 

odpowiedzialności 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytani 17. Prosimy o wprowadzenie minimalnych franszyz redukcyjnych w kwocie 500  

zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

 

Pytanie 18. Prosimy o wprowadzenie naszej klauzuli przepięć, tj.: 
KLAUZULA PRZEPIĘĆ 
 Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
OWU ustala się, co następuje: 1)  w odniesieniu do elektrycznych oraz 
elektronicznych maszyn, urządzeń i instalacji oraz niskocennych składników 
majątku rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek 
przepięcia w rozumieniu postanowień § 2 pkt 38 OWU oraz koszty, o których 
mowa w § 5 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 OWU;  
2)  odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona 
jest do limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia; 3)  ustalony w umowie 
ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 4)  wysokość 
limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel deklaruje ubezpieczający kierując się 
przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 5)  
limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego 
odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa 
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w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić 
wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, 
podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia 
następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie 
umówiono się inaczej; 6)  z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego 
niniejszą klauzulą wyłączone są szkody: a)  w licznikach, miernikach, b)  w 
bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, 
stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, c)  powstałe w 
czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub 
urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi 
badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami lub przeglądami); 7)  
ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania 
eksploatacyjne (oględziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w 
tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w 
nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących 
przepisów prawa lub zaleceń producentów; 8)  w razie naruszenia z winy 
umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w 
pkt 7, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego 
powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania 
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 19. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym 

b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki 

c) pustostany 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , 

jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. 

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia 

od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy 

zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków 

do zakresu FLEXA? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe obiekty nie zostały zgłoszone.  

 

Pytani 20. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki 

posiadają pozwolenia na  użytkowanie oraz aktualne przeglądy stanu technicznego 

obiektu budowlanego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.  

 

Pytanie 21. Czy Zamawiający przewiduje w najbliższym czasie przeprowadzać 

remonty, roboty budowlane, jeśli tak to jakie prace będą wykonywane. Czy teren prac 

będzie wyłączony z użytkowania, czy będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te 

nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub 

konstrukcji dachu? 

Odpowiedź: Nie.  
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Pytanie 22. Prosimy o wprowadzenie treści klauzuli szkód powstałych w wyniku prac 

budowlanych, remontowych i modernizacyjnych  jak niżej: 

 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU ustala się, co następuje: 1)  zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o 

szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez 

ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac 

ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te: a)  

prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają 

pozwolenia na budowę, b)  realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem 

konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu; 2)  z zakresu 

ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są 

szkody powstałe wskutek: a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia 

sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych, b)  

przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania 

wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa, c)  awarii 

urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem, d)  dokonania 

rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, e)  katastrofy 

budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, 

polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości 

obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej; 3)  

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z 

prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych: a) w mieniu będącym 

przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu 

odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia, który obowiązuje na 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; limit 

ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych 

prac oraz koszt ich wykonania, b)  w pozostałym mieniu stanowiącym 

przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych 

żywiołów; 4) wysokość limitu odpowiedzialności PZU, o którym mowa w pkt 3 

lit. a, deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością 

maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; limit odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów 

wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; 

ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu 

odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w 

przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi 

granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciel od dnia następnego po zapłacie 

dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 23. Prosimy o usunięcie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w 

wartości księgowej brutto 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie 24. Dla klauzuli wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw 

kradzieżowych prosimy o potwierdzenie, że ma ona zastosowanie przy założeniu, że są 

sprawne i zgodne z przepisami prawa. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.  

 

Pytanie 25. Prosimy o wprowadzenie minimalnych franszyz redukcyjnych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 26. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada aktualną Instrukcję 

Bezpieczeństwa Pożarowego oraz aktualne badania: badanie rezystancji instalacji 

elektroenergetycznej, badanie instalacji odgromowej, badanie przewodów dymowych i 

spalinowych, badanie systemu alarmu pożarowego, podręcznego sprzętu gaśniczego, 

badanie wydajności instalacji hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej; 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.  

 

Pytanie 27. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki 

posiadają pozwolenia na  użytkowanie oraz aktualne przeglądy stanu technicznego 

obiektu budowlanego, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.  

 

Pytanie 28. Czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ budynków są 

przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, 

chemikalia i inne podobne? Jeżeli tak prosimy o podanie rodzaju i ilości składowanych 

materiałów oraz miejsca. 

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie 29. Czy Zamawiający przewiduje w najbliższym czasie przeprowadzać 

remonty, roboty budowlane, jeśli tak to jakie prace będą wykonywane. Czy teren prac 

będzie wyłączony z użytkowania, czy będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te 

nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub 

konstrukcji dachu? 

Odpowiedź: Nie.  

 

 

Pytanie 30. Wnosimy o wprowadzenie klauzuli cybernetycznej przy ryzyku o treści: 

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub 

jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU 

nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w 

tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z 

jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez 

wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub 

wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym 

dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich 

jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w 

ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie 
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funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w 

działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od 

jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie 

lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 

Przy czym za: 

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej 

się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych 

i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń 

elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane 

instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i 

obsługi takich urządzeń. 

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych 

instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji 

wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który 

rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. 

Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby 

czasowe i logiczne” 

lub w przypadku braku akceptacji na właczenie klauzuli,  zwracamy się z wnioskiem o 

potwierdzenie, że niezależnie od zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia 

Wykonawcy, Zamawiający nie oczekuje pokrycia szkód: 

- powstałych wskutek utraty, uszkodzenia, zniekształcenia danych, oprogramowaniu 

lub programach komputerowych, spowodowanej zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną 

deformacją ich oryginalnej struktury,  

- wyrządzone przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym 

charakterze, lub powstałych wskutek działań polegających na nieautoryzowanym 

dostępie lub ingerencji w dane, 

oraz za szkody będące następstwem tych zdarzeń. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wyłączającej ryzyka 

cybernetyczne. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Pytanie 31. Czy Zamawiający posiada pustostany lub mienie wyłączone  

z eksploatacji/użytkowania? Jeśli tak, to proszę o wskazanie ich lokalizacji, wartości 

oraz wartości znajdującego się w nich mienia.  

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie 32. Prosimy o podanie występujących procesów produkcyjnych- 

rozdrabnianie, granulowanie, prasowanie, sortowanie, inne (jakie) 

Odpowiedź: Mechaniczno – biologiczne procesy przetwarzania  odpadów (sortowanie, 

kompostowanie). 

 

Pytanie 33. Prosimy o podanie rodzaju przetworzonych odpadów- zmieszane, 

organiczne, tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, tekstylia, zużyty sprzęt rtv/ agd,, 

metale, niebezpieczne, wielkogabarytowe, inne (jakie), jaki jest procentowy udział 

każdego z wymienionych rodzajów odpadów w łącznej ilości przetwarzanych odpadów. 
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Odpowiedź: Odpady  zmieszane, organiczne, tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, 

metale, wielkogabarytowe. 

 

Pytanie 34. Czy w zakładzie ma miejsce proces produkcji magazynowania paliw 

alternatywnych (RDF) 

Odpowiedź: Nie, produkowany jest tylko komponent do paliwa alternatywnego. 

 

Pytanie 35. Prosimy o przesłanie systemu organizacji pracy (czas pracy, ilość zmian, 

dni w tygodniu). 

Odpowiedź: Dwie zmiany 600-1400   i  1400 – 2200   5  razy w tygodniu 

 

Pytanie 36. Czy w związku z inspekcją PSP wydane zostały rekomendacje w celu 

poprawy bezpieczeństwa, jeżeli tak to jakie i czy zostały one zrealizowane. 

Odpowiedź: Zlecenia pokontrolne dotyczą Bazy przy ul. Gostkowskiej 83. Czas ich 

wykonania do 30.03.2020 r. 

 

Pytanie 37. Czy w przeglądach instalacji elektrycznej wykorzystuje się badania 

termowizyjne. 

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie 38. Czy obiekt jest objęty ochroną fizyczną, jeśli tak to w jakich godzinach, 

ilość pracowników na zmianie. 

Odpowiedź: TAK, 24 h/dobę 1 pracownik na zmianie 

 

Pytanie 39. Czy jest prowadzona kontrola termowizyjna składu surowca z podglądem 

w sterowni i na stanowisku ochrony zakładu, czy są opracowane i wdrożone procedury 

postępowania na wypadek wzrostu temperatury surowca. 

Odpowiedź: NIE ( odpowiednia temperatura jest utrzymywana w procesie kompostowania) 

 

Pytanie 40. Czy jest prowadzona kontrola termowizyjna maszyn i urządzeń 

technicznych, czy są opracowane i wdrożone procedury postępowania na wypadek 

wzrostu temperatury maszyn i urządzeń technicznych. 

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie 41. Jakie są zabezpieczenia na taśmociągach transportowych i czy jest 

stosowana detekcja temperatury sprzężona z instalacją gaśniczą. 

Odpowiedź: Nie jest stosowana detekcja temperatury sprzężona z instalacją gaśniczą. 

 

Pytanie 42. Czy są odpowiednie procedury na wypadek zdarzeń awaryjnych- awaria 

urządzeń, pożar. 

Odpowiedź: Tak.  

 

Pytanie 43. Czy pracownicy zakładu oraz pracownicy ochrony przechodzą okresowe 

szkolenia uwzględniające w swoim zakresie praktyczne użycie podręcznego sprzętu 

gaśniczego, uruchomienie ręcznych instalacji gaśniczych, właściwe odczytywanie 
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sygnałów alarmowych, zastosowanie procedur awaryjnych i inne zagadnienie ochrony 

p.poż 

Odpowiedź: Tak.  

 

Pytanie 44. Czy budynek sortowni jest wydzielony pożarowo od hali przyjęć odpadów? 

Odpowiedź: Tak.  

 

Pytanie 45. Czy w przypadku braku wydzielenia czy składowane pryzmy odpadów 

wygrodzone są murem oporowym oddzielającym je od ścian budynku i 

zabezpieczającym przed przedostaniem się ognia od hali sortowni? 

Odpowiedź: Budynek sortowni jest wydzielony pożarowo. 

 

Pytanie 46. Czy po godzinach pracy sortowni są składowane odpady w hali przyjęć, 

jeśli tak to w jakich ilościach (w tonach) oraz na jaki czas pracy sortowni pozwoli ilość 

składowanego surowca? 

Odpowiedź: TAK ok. 200 ton na jeden dzień pracy. 

 

Pytanie 47. Czy hala przyjęć i hala sortowni są zabezpieczone przez: 

a) Automatyczny system sygnalizacji pożaru z przekierowaniem sygnału do PSP 

lub stanowiska z 24h obsadą 

b) Stała instalacja gaśnicza tryskaczowa/ zraszaczowa,, SUG, wodno- pianowa 

Odpowiedź: Nie.  

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

Pytanie 48. Prosimy o opis procesu, jakim poddawane są odpady (czy jest to 

składowanie, segregacja, utylizacja, spalarnia) 

Odpowiedź:  

Składowanie – odpady przeznaczone do składowania na terenie składowiska, składowane są 

w sposób nieselektywny. 

Kwatera składowiska jest podzielona na 3 sektory: 

- sektor A na obszarze którego mogą  być składowane odpady z grupy 20 z odpadami 

innymi niż niebezpieczne z grupy 02, 03, 04, 15,16 i 17 

- sektor B na obszarze którego mogą być odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż 

niebezpieczne z podgrup 19 06, 19 08, 19 09,  

- sektor C  na obszarze którego mogą być składowane odpady z grupy 20 z odpadami 

innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 12. 

Po osiągnięciu przez zagęszczoną warstwę odpadów  miąższość od 1,7 do 2,7 m jej 

powierzchnia jest przykrywana warstwą izolacyjną o średniej miąższości 0,15 m wykonaną 

z materiałów niebędących odpadami  lub odpadami spełniającymi przepisów , w tym m. in. 

Będących odpadami spełniającymi kryteria dopuszczania odpadów obojętnych do 

składowania na składowisku odpadów obojętnych. 

Na obszarze sektora B dostarczane odpady są rozkładane warstwami o miąższości ok. 0,25 

m na całej powierzchni i zagęszczane. Po osiągnięciu przez zagęszczoną  warstwę 

miąższości 0,75 m powierzchnia odpadów jest przykrywana warstwą izolacyjną o średniej 

miąższości 0,10 m. 
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Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, 

mechaniczne przetwarzanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, oznaczonych 

kodami z podgrupy 15 01 i 20 01, biologiczne przetwarzanie odpadów zielonych i innych 

bioodpadów pochodzenia komunalnego, składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne.   

 

Pytanie 49. Czy proces dotyczy odpadów uznawanych za niebezpieczne (np. 

wybuchowe, łatwopalne, szkodliwe, toksyczne, żrące, zakaźne, mutagaenne, itd.) 

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie 50. Prosimy o podanie rocznej ilości odpadów zagospodarowanych (tonach) 

Odpowiedź: Odpady zagospodarowane w RZGOK w 2018 roku:  58 525 Mg 

 

Pytanie 51. Prosimy o podanie informacji o istniejących zabezpieczeniach ppoż. 

Odpowiedź:  

Składowisko wyposażone jest w 42 szt. gaśnic głównie proszkowych / GP6, GP2, GP1, 

GS5. 

Składowisko dodatkowo wyposażone jest w zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 135 

m
3 

jest to zgodne z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, który usytuowany jest przed hala 

sortowniczą. 

Hala sortowni została zabezpieczona przed możliwością zadymienia poprzez samoczynny 

system odymiania grawitacyjnego z wykorzystaniem klap dymowych. Obiekt podzielono na 

dwie strefy oddymiania / hala sortowni i hala przyjęć odpadów. 

Budynki przy ul. Gostkowskiej  83 wyposażone są  w hydranty wewnętrzne , ponad to 

wszystkie pomieszczenia wyposażone są w gaśnice. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

Mirosław Pochylczuk 


