
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  usługę ubezpieczenia mienia
i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB-11-2017:

URBIS  Spółka  z  o.  o.  w  Gnieźnie  podaje  do  wiadomości,  że  w  trakcie  procedury
przetargowej  dotyczącej  ww.  zadania  wpłynęły  zapytania,  na  które  Zamawiający  udzielił
odpowiedzi według poniższych: 

MIENIE

1. Czy  na  terenach,  gdzie  znajdują  się  lokalizacje  Zamawiającego  wystąpiły
zdarzenia w postaci powodzi lub podtopień  w okresie ostatnich 20 lat? Proszę o
podanie szacowanej wartości odszkodowań.

Odpowiedź: Nie wystąpiły

2. Prosimy o informację, jakiego rodzaju ( przeznaczenia) są  budynki wymienione w
załączniku nr 2 
- budynki i budowle administrowane przez URBIS Sp. z o.o. i kto jest właścicielem
tych budynków. 
Ponadto prosimy o dodatkowe informacje o tych budynkach tj. : 
Rodzaj materiału budowlanego dla ścian i pokrycia dachu, liczba kondygnacji, czy
są piwnice, garaże podziemne, ilość lokali mieszkalnych  i lokali użytkowych w 
poszczególnych budynkach, powierzchnia budynków w m2.

Odpowiedź:  Są  to  budynki  przekazane  w  zarząd  lub  administrację  decyzją
Prezydenta  Miasta  Gniezna,  stan  własności  w  księgach  wieczystych
nieuregulowany.  Budynki  murowane  z  cegły  ceramicznej,  dach  pokryty  w
znacznej większości papą lub dachówką, różna ilość kondygnacji, w dużej mierze
budynki  podpiwniczone,  brak  garaży  podziemnych.  Powierzchnię  budynków
można wyliczyć dzieląc sumę ubezpieczenia przez wartość 1 m2.

3. Prosimy  o  informację,  czy  z  uwagi  na  wiek  budynków  i  brak  informacji  o
remontach  ,  zamawiający  dopuszcza  ubezpieczenie  budynków  w  wartości
rzeczywistej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

4. Prosimy  o  informację,  czy  wśród  zgłoszonych  do  ubezpieczenia  budynków
znajduję się lokale użytkowe, jeśli tak, jaka działalność  jest w nich prowadzona ?

Odpowiedź:  W  2  budynkach  z  zał.  Nr  2  znajdują  się  lokale  użytkowe,  1
spożywczy, drugi – usługowy, naprawa agd, ponadto w zał. Nr 1 w nieruchomości
Farna  9/Rynek  5  znajduje  się  kilka  lokali  użytkowych  –  sklep  obuwniczy,
pracownia krawiecka, zakład kosmetyczno – fryzjerski, restauracja.



5. Prosimy  o  informację,  kto  jest  właścicielem/ubezpieczonym   budynków
zgłoszonych do ubezpieczenia ? 

Odpowiedź: Budynki znajdujące się w załączniku nr 2 to budynki przekazane w
zarząd lub administrację decyzją Prezydenta Miasta Gniezna, stan własności w
księgach  wieczystych  nieuregulowany.  Budynki  wykazane  w  pozostałych
załącznikach są własnością Spółki URBIS lub współwłasnością – nieruchomość
ul. Farna 9, Rynek 5 w załączniku nr 1.

6. Prosimy  o  informację  czy  wśród  zgłoszonych  do  ubezpieczenia  budynków
znajdują się budynki niezamieszkałe przez okres dłuższy niż 30 dni. W przypadku
odpowiedzi  twierdzącej  prosimy  o  wykaz  tych  budynków  wraz  z  podaniem
lokalizacji oraz wartości jednostkowych.

Odpowiedź: Nie ma takich budynków.

7. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z
eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i
o jakiej wartości?

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie ma takich planów.

8. Prosimy o potwierdzenie, że żaden ze zgłoszonych do ubezpieczenia budynków
nie  jest  przeznaczony  do  rozbiórki,  budynki  w  złym,  awaryjnym  stanie
technicznym  –  jeżeli  tak  to  prosimy  o  podanie  wykazu  takich  budynków  z
podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe
oraz  podanie  informacji  czy  posiadają  stały  dozór,  w  jaki  sposób  są
zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odpowiedź: Potwierdzamy.

9. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  wszystkie  budynki  zgłoszone  do  ubezpieczenia
posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w
przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego
pozwolenia wraz z określeniem przyczyny .

Odpowiedź: Potwierdzamy

10. W odniesieniu do wykazu budynków (  załącznik  nr   1  i  załącznik  nr  2 SIWZ)
prosimy o informację czy w budynkach, których wiek przekracza 50 lat wykonano
w  okresie  ostatnich  10  lat  jakiekolwiek  remonty  lub  modernizacje?  Jeśli  tak,
prosimy  o  informację  kiedy  i  w  jakim  zakresie  (  konstrukcja  dachu,  pokrycie
dachu, wymiana instalacji elektrycznej, gazowej, wodno kanalizacyjne, instalacji



co, instalacji wentylacyjno kominowej,  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) z
podziałem na  poszczególne lokalizacje 

Odpowiedź: Remonty i modernizacje są wykonywane na bieżąco w miarę potrzeb
–  w  pierwszej  kolejności  mogące  zagrażać  życiu  i  zdrowiu  –  m.  in.  piece  i
instalacje  elektryczne.  Bardziej  szczegółowe  informacje  nie  są  możliwe  do
przekazania.

11. Prosimy o podanie przyczyn  zaistniałych szkód i założonych rezerw. 

Odpowiedź:  Szkody  zostały  spowodowane  przez  nawałnicę,  która  11  sierpnia
przeszła przez Gniezno

12. Prosimy o informację, czy do czasu zamontowania instalacji sygnalizacji  pożaru 
na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości  
Lulkowo URBIS Spółka z o.o.   możliwe   jest wprowadzenie limit w wysokości 
1 000 000,00 PLN na ryzyka: pożar, dym, sadza, wybuch?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

13. Prosimy o informację, czy do po zamontowaniu  instalacji sygnalizacji  pożaru na 
terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości 
Lulkowo URBIS Spółka z o.o. możliwe jest wprowadzenie limitu  w wysokości 
10 000 000,00 PLN na ryzyka: pożar, dym, sadza, wybuch w okresie 
ubezpieczenia ?

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę.  Zamawiający  zastrzega  sobie
możliwość  wnioskowania  o  zwiększenie  limitu  po  zainstalowaniu  instalacji
tryskaczowej.

14. Prosimy o informację, czy dla lokalizacji Zakład Zagospodarowania Odpadami 
Komunalnymi w miejscowości  Lulkowo możliwe jest wprowadzenie franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 10 % wartości szkody min 10 000,00 PLN ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

15. Prosimy o informację, czy z zakresu ubezpieczenia maszyn i urządzeń 
budowlanych możliwe jest wyłączenie z ochrony szkód powstałych wskutek 
rażącego niedbalstwa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Prosimy o informację, czy możliwa jest zmiana definicji: silny wiatr ( huragan ) na:
„huragan _działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 11 m/s, potwierdzone 
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości 



uzyskania potwierdzenia, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiary szkód w 
miejscach ich powstania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, świadczące wyraźnie 
o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru;”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

17. Prosimy o informację , czy możliwa jest zmiana definicji : deszcz nawalny  na :
„ deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 3 
potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w 
przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan 
faktyczny i rozmiary szkód w miejscach ich powstania i w bezpośrednim 
sąsiedztwie świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

18. Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza zastąpienie  „Kosztów 
przeniesienia mienia i przekwaterowania osób „  klauzulą „Kosztów 
Ewakuacji” w treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia,
ustala  się,  że  UNIQA TU S.A.  obejmuje  ochroną koszty ewakuacji  poniesione
przez  Ubezpieczającego  w  wyniku  bezpośredniego  zagrożenia  zdarzeniem
losowym objętym ochroną w ramach obowiązującej umowy ubezpieczenia mienia.
Koszty  ewakuacji  objęte  są  ochroną  wyłącznie  w  przypadku,  gdy
przeprowadzenie ewakuacji zostało zlecone przez służby porządkowe takie jak:
Policja, Straż Pożarna lub Straż Miejska a ewakuacja odbywała się pod dozorem
ww. służb. 

Limit  odpowiedzialności:  50.000,00  zł  na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

19. Prosimy  o  informację  czy  zamawiający  dopuszcza  dla  ryzyka  graffiti
wprowadzenie limitu  odpowiedzialności w wysokości 20.000,00 PLN .

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

20. Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza dla przedmiotu ubezpieczenia
Budynki i Budowle administrowane przez URBIS Sp. z o.o. wprowadzenie limitów
dla 
- awarii urządzeń i i instalacji wodnokanalizacyjnych – 500.000,00 PLN na jeden i



wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
- szkód powstałych wskutek pękania mrozowego – 100.000,00 PLN na jeden i
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
- szkód wynikających z zalania – 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź:

wprowadzenie limitów dla:
- awarii urządzeń i i instalacji wodnokanalizacyjnych – 500.000,00 PLN na jeden i
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - Zamawiający wyraża zgodę.
- szkód powstałych wskutek pękania mrozowego – 100.000,00 PLN na jeden i
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia -  Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie limitu dla każdej lokalizacji.

- szkód wynikających z zalania – 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia -  Zamawiający nie wyraża zgody.  Zamawiający wyraża
zgodę na zastosowanie limitu dla każdej lokalizacji.

21   Jeśli  przedmiotem  ubezpieczenia  są  budynki  nieużytkowane,  wyłączone  z
eksploatacji,  pustostany     lub  przeznaczone  do  rozbiórki  prosimy  o  podanie
dodatkowych informacji:

1) czy teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w
porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,

2)  czy  wszystkie  maszyny  i  urządzenia  są  oczyszczone  i  zakonserwowane,
odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,

3) czy gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w
gotowości do użycia.

Odpowiedź: Nie dotyczy

            22. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska?

Odpowiedź: Nie jest to wysypiska, lecz instalacja mechaniczno – biologicznego
przetwarzania odpadów wraz z kwaterą składowiska. W najbliższym sąsiedztwie
znajduje się droga krajowa nr 15 (od południa), od wschodu i północy las a od
zachodu użytki rolne. 

OC działalności  

23. Prosimy o podanie wszystkich PKD klienta URBIS Sp. z o.o objętych ochroną
ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Obecnie rodzaj przeważającej działalności wg PKD to 3811Z, do roku

2009  -  6832Z  oraz  7032Z.  Ponadto  Spółka  zajmuje  się  obecnie  następującymi



działalnościami:  zarządzanie  zasobami  lokalowymi  –  komunalnymi,  wspólnotami

mieszkaniowymi,  innymi  na zlecenia,  wywóz  nieczystości,  eksploatacja  wysypiska

odpadów, prowadzenie Zakładu Zagospodarowywania Odpadów, oczyszczanie ulic i

placów, usługi transportowe, administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,

administrowanie targowiskami, letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów.

24. Wnioskujemy  o  podanie  informacji  jakie  udziały  własne  i  franszyzy  miały
zastosowanie w ostatnich 3 okresach ubezpieczenia w ryzyku OC działalności .
Odpowiedź: W ostatnich 3 latach nie miały zastosowania franszyzy ani udziały
własne.

W przypadku, gdy udziały własne i franszyzy nie miały zastosowania, czy jest
możliwość ich wprowadzenia w wysokości  500,00  PLN w każdej  szkodzie w
okresie ubezpieczenia? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

25. Proszę o podanie przyczyn szkód w Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej.

Odpowiedź:  Są  to  szkody wynikające  z  gwałtownych  opadów i  nieszczelnych
pokryć dachowych lub obróbek dekarskich.

26. Prosimy  o  informację  czy  zamawiający  dopuszcza   ,  że  ubezpieczenie
odpowiedzialności  cywilnej  przedsiębiorcy  wykonującego  usługowo  czynności
zarządcy  nieruchomości  obowiązkowe  i  nadwyżkowe  zostanie  zastąpione
wyłącznie  obowiązkowym  zawartym  na  podstawie  Rozporządzenie  Ministra
Finansów  z  dnia  13  grudnia  2013  ,  z  suma  gwarancyjną,  która  wynosi
równowartość 150.000,00 Euro ( co stanowi 662.355,00 PLN). Prosimy o podanie
wartości  przychodów  w  ostatnim  roku  obrotowym  za  zarządzanie
nieruchomościami,  liczbę  osób  posiadający  licencję  zawodową  oc  zarządcy
nieruchomości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Przychód w ostatnim roku obrotowym
za zarządzanie nieruchomościami wyniósł  4.518 tys.  zł  netto.  Obecnie 9 osób
posiada licencję zarządcy nieruchomości.

27. Prosimy  o  dokładne  określenie   kto  będzie  Ubezpieczonym  w  ubezpieczeniu
opisanych  w  punkcie  4.6  SIWZ tj.  Ubezpieczenie  Odpowiedzialności  Cywilnej
Budynków Administrowanych przez URBIS.   Prosimy o listę z danymi podmiotów
lub osób  , które obejmowałoby powyższe ubezpieczenie.

Odpowiedź: Ubezpieczonym będzie Spółka URBIS.

ZAPISY WSPÓLNE



28. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  wszędzie  gdzie  jest  mowa  o  limicie
odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

29. Prosimy o potwierdzenie,  że zabezpieczenia  przeciwpożarowe zastosowane w
miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają
aktualne  przeglądy  i  badania;  w  przeciwnym  wypadku  prosimy  o  wskazanie
lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

30. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  sprawach  nieuregulowanych  w  SIWZ
zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

31. Czy Zamawiający zamierza w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zamontować
automatyczny  system  sygnalizacji  pożaru  w  budynku  sortowni  odpadów  w
terminie do 30 czerwca 2018? 

Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza  zamiar  instalacji  systemu  detekcji  i
sygnalizacji pożaru

32. Czy zamawiający zamierza w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zamontować
instalacje  zraszaczowe  na  liniach  sortowniczych  i  w  punktach  składowania
odpadów w terminie do 30 czerwca 2018? 

Odpowiedź:  Zamawiający  bierze  pod  uwagę montaż  instalacji  zraszaczowych.
Zamawiający nie jest w stanie określić terminu montażu.

33. Czy w przypadku jeżeli Zamawiający nie wykona zaleceń w ustalonym terminie,
Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca nie ponosił  odpowiedzialności  za
ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

34. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie limitu odpowiedzialności dla ryzyka
pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

35. Czy  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  franszyzy  redukcyjnej  dla  ryzyka
pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż
100.000 PLN? 



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

36. Prosimy  o  informację  czy  zamawiający  posiada  aktualne  roczne  i  pięcioletnie
przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego). 

Odpowiedź: Zamawiający posiada

37. Czy  sporządzone  po  ww.  przeglądach  protokoły  pokontrolne  zawierają  uwagi,
wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli
tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisanie
wraz  z  podanie  adresu  lokalizacji  oraz  informacją  o  podjętych  działaniach
zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o
podobnym charakterze. 

Odpowiedź: Zalecenia są realizowane na bieżąco, protokoły do wglądu.

38. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  wszystkie  instalacje  poddawane  są  regularnym
przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo
pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków
nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

           Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

39. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zabezpieczenia  przeciwpożarowe  w  miejscu
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami  prawa   oraz posiadają
aktualne  przeglądy  i  badania  bez  uwag  oraz  że  są  sprawne;  w  przeciwnym
wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego
warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź:  Zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdują się w ZZO w Lulkowie.
Zamawiający potwierdza,  że posiadają aktualne przeglądy i  badania bez uwag
oraz że są sprawne

40. Prosimy  o  udzielenie  informacji  czy  przedmiotem  ubezpieczenia  są  budynki
nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. 

Odpowiedź: Nie są.

41. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu
technicznego i  konstrukcji,  określenie wartości  i  stosowanych zabezpieczeń,  w
tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich,  powodów nieużytkowania,
planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:



  1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł
zasilania, 

   2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są
sprawne technicznie i gotowe do         użycia,

   3)  z  urządzeń  (instalacji)  wodno-kanalizacyjnych  i  technologicznych  została
usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

42. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły
stan  techniczny  lub  przeznaczonych  do  likwidacji/rozbiórki  pozostaje  poza
zakresem ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Nie dotyczy.

43. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w ryzyku przepięć dotyczą jednego
i  wszystkich  zdarzeń  w  okresie  ubezpieczenia  (limit  wspólny  dla  wszystkich
lokalizacji) 

Odpowiedź: limity dotyczą każdej lokalizacji oddzielnie

44. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  limit  odpowiedzialności  wskazany  dla  ryzyka
dewastacji jest wspólny dla wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia. 

Odpowiedź: limity dotyczą każdej lokalizacji oddzielnie

45. Prosimy  o  wprowadzenie  podlimitu  w  ramach  ubezpieczenia  dewastacji  dla
ryzyka graffiti w wysokości 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 20.000 zł. 

46. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  limit  odpowiedzialności  wskazany  dla  kosztów
przeniesienia  mienia  i  przekwaterowania  osób  jest  wspólny  dla  wszystkich
lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

47. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  sprawach  nieuregulowanych  w  SIWZ
zastosowanie  będą  miały  Ogólne  Warunki  Ubezpieczenia  lub  Warunki
Ubezpieczenia wraz z klauzulami stosowane przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

48. Czy  aktualnie  jest  prowadzony  monitoring  emisji  zanieczyszczeń:  wody,
powietrza, gleby w tym ścieków, (jaki, gdzie i jak często)?



Odpowiedź: Aktualnie jest prowadzony w ZZO w Lulkowie monitoring powietrza i
wody, w tym ścieków. Częstotliwość monitoringu określa Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie składowisk odpadów z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z
dnia 2 maja 2013 r., poz. 523). 

49. Czy w ostatnim czasie wystąpiła na Państwa terenie jakakolwiek poważna awaria,
której  konsekwencją  była  szkoda  w  środowisku?  Jeśli  tak  to  proszę  podać
szczegóły dotyczące jej charakteru i tego, kiedy nastąpiła. (Może być w formie
załącznika). 

Odpowiedź: Nie wystąpiła żadna szkoda tego typu

50. Czy firma posiada opracowane i  wdrożone plany i  procedury ratownicze,  oraz
przeciwdziałania skutkom awarii? Prosimy o szczegóły. 

Odpowiedź: Zamawiający posiada instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego
własnych obiektów.

51. Czy  w  ostatnich  3-ch  latach  były  zgłaszane  wobec  Państwa  jakiekolwiek
roszczenia związane z zanieczyszczeniem środowiska? Proszę podać szczegóły,
niezależnie od tego czy w tym czasie roszczenia te były objęte ubezpieczeniem. 

Odpowiedź: Nie były. 

52. Prosimy  o  zaktualizowanie  na  dzień  dzisiejszy  lub  jak  najaktualniejszej
szkodowości za lata 2012-2015.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada innych danych dotyczących szkodowości w
w/w okresie

MIENIE

53. Ze względu na techniczną ocenę ryzyka i sformułowane rekomendacje dotyczące
instalacji sygnalizacji  pożaru na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych w miejscowości  Lulkowo URBIS Spółka z o.o. wnosimy o 
wprowadzenie limitu odpowiedzialności za ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy
w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsze 
umożliwi wykonawcy złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

54. Wnosimy, aby  po zamontowaniu  instalacji sygnalizacji  pożaru na terenie 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Lulkowo 
URBIS Spółka z o.o. wprowadzony został  limit odpowiedzialności  w wysokości 
10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla 
ryzyka: pożar, dym, sadza, wybuch?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę



55. Wnosimy o umożliwienie dla Zakład Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi 
w miejscowości  Lulkowo wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 % 
wartości szkody min 10 000,00 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

OC działalności  

56. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku naturalnym objęte są
tylko zdarzenia nagłe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez Zamawiającego,
a  także  pozostające  poza  odpowiedzialnością  ponoszoną  na  podstawie
przepisów  stanowiących  transpozycję  Dyrektywy  2004/35/WE  Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za
środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym
środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.


