Bolesławiec, dnia 29 listopada 2018 roku
Znak sprawy 08/ZZ/SIWZ/2018

ODPOWIEDZI / ZMIANY II
dotyczy: „Ubezpieczenie mienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Bolesławcu w odniesieniu do lokalizacji w Trzebieniu”.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień́
publicznych oraz w związku z pytaniami Wykonawców wyjaśnia i zmienia treść́ specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
Pytanie nr 1
Ust. 1 - Zakres ubezpieczenia

Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów:
" - .. osuwanie i zapadanie się ziemi nie związane z działalnością człowieka"
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie

ZMIANY DO SIWZ
W załączniku nr 1 ( Opis Przedmiotu zamówienia ) ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIE MIENIA OD ZDARZEŃ
LOSOWYCH (PD) pkt 1 Zakres ubezpieczenia , zapis o treści :
trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie ziemi zostaje zastąpiony przez zapis:
trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie ziemi nie związane z działalnością człowieka.
Pytanie nr 2
Ust. 1 - Zakres ubezpieczenia
Dla mienia związanego z działalnością sortowni oraz odpadami komunalnymi - wnioskujemy o wprowadzenie:
- limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu dymu i sadzy w wysokości 1.000.000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- dla kosztów dodatkowych (wskazanych w ust. 2) i 20% wysokości szkody, nie więcej niż
200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 3
Ust. 3 - Przedmiot ubezpieczenia
Prosimy, o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia nie zostały ujęte:
- budynki i budowle wyłączone z eksploatacji oraz mienie w nich zgromadzone;
- budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nim mienie oraz maszyny,
urządzenia i wyposażenie, przeznaczone do likwidacji lub na złom
- namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie, inspekty oraz znajdujące
się w nich mienie;
- sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 300 m poza
miejscem ubezpieczenia wskazanym w załącznikach do SIWZ.
- prototypy;
- pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.
- solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne
W przeciwnym przypadku, prosimy o wyraźne wskazanie, jakiego rodzaju jest to mnie (spośród ww.) oraz
wyodrębnienie jego wartości.
Odpowiedź:
wykaz maszyn zgodnie z załącznikiem A 3

Pytanie nr 4
W związku z wnioskowaną ochroną dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, prosimy o
dodatkowe informacje niezbędne do właściwej oceny ryzyka:

1.

Procedury przyjmowania odpadów:
a. Do której godziny przywożone są odpady do zakładu
b. Do której godziny prowadzone jest sortowanie odpadów
c. Czy odpady są zostawiane w hali sortowni po godzinach pracy i/lub dni wolne

2.

Czy odpady po przywiezieniu do zakładu trafiają bezpośrednio do hali nadawy czy do jakiegoś
buforu (np. plac składowy, komora/box/ w hali nadawy, otwarta wiata)

3.

Jakie ilości odpadów są magazynowane w hali sortowni w czasie pracy zakładu (w tonach)

4.

Jakie ilości odpadów są magazynowane w hali sortowni w dni wolne od pracy np. weekendy,
święta (w tonach)

5.

Jaki rodzaj odpadów jest zbierany:
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a.
b.
c.
d.
e.
6.

Zbiórka selektywna (odpady sortowane)
Zbiórka nieselektywna (odpady mieszane)
Odpady wielkogabarytowe
Elektroodpady
Odpady niebezpieczne

Ochrona zakładu:
a. Ilość pracowników ochrony fizycznej
i. W ciągu dnia
ii.
b.
c.
d.
e.
f.

W ciągu nocy i dni wolne od pracy np. weekend/święta

Czy zakład posiada elektroniczny system obchodu terenu
Czy ochrona po zamknięciu zakładu wchodzi do hali nadawy?
Czy cały teren jest w ogrodzony
Czy cały teren jest oświetlony
Czy cały teren jest monitorowany (np. CCTV)

7.

Odległość do straży pożarnej:
a. PSP
b. OSP

8.

Czy występuje składowanie odpadów wyselekcjonowanych pod ścianą obiektu lub w odległości
mniejszej niż 5m

9.

Czy zakład planuje w obecnym okresie ubezpieczenia jakieś inwestycje np. polegające na
rozbudowie, przebudowie zakładu

10. Dokumenty - informację czy, a jeśli tak to kiedy były sporządzane i z jakim wynikiem:
a) Wpisy z ostatnich przeglądów w książkach obiektów budowlanych
b) Badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
c) Badania instalacji odgromowej
d) Badania instalacji elektrycznej
e) Badania rezystancji izolacji
f) Badania kamerą termowizyjną instalacji elektrycznej
g) Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) – jeżeli system jest zainstalowany
h) Badanie systemu detekcji gazów – jeżeli system jest zainstalowany

11. Prosimy o informację, czy jest możliwość uzyskania zdjęć:
a) Otoczenia hali sortowni
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b) Linii sortowniczej ( ogólne zdjęcie, kabina sortownicza, taśmociąg)
c) Hali nadawy (hali gdzie odpady są podawane na linie sortowniczą)
d) Stacji transformatorowej
e) Hydrantów zewnętrznych oraz basenu ppoż.
f) Wiaty magazynowej
g) Kompostowni
h) Rozdrabniacza bio odpadów
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia co poniżej
1. Procedury przyjmowania odpadów:
a. Do której godziny przywożone są odpady do zakładu
Odp. RIPOK przyjmuje odpady od godziny 7:00 do godziny 15:00 od poniedziałku do piątku
b. Do której godziny prowadzone jest sortowanie odpadów
Odp. Sortowanie odbywa się od godziny 7:00 do godziny 15:00 od poniedziałku do piątku
c. Czy odpady są zostawiane na hali sortowni po godzinach pracy i/lub dni wolne
Odp. Wszystkie odpady trafiające do procesu technologicznego są przetwarzane na bieżąco.
Na terenie Hali gromadzone są tylko śladowe ilości odpadów, które nie zostały przetworzone
w danym dniu. Magazynowane są w boksach zabezpieczone ogniomurem powyżej 1,5 m wysokości.
2. Czy odpady po przywiezieniu do zakładu trafiają bezpośrednio do hali nadawy czy do jakiegoś buforu
(np. plac składowy, komora /box/ w hali nadawy, otwarta wiata)
Odp.
Odpady komunalne trafiają na plac zasobni, teren utwardzony zabezpieczony ogniomurem powyżej 1.5 m
wysokości częściowo zadaszony
Odpady z selektywnej zbiórki trafiają do zamkniętych boksów na teren hali. Boksy są zabezpieczone
ogniomurem o wysokości powyżej 1.5 m
3. Jakie ilości są magazynowane w hali sortowni w czasie pracy zakładu (w tonach)
Odp. Około 12 ton
4. Jakie ilości odpadów są magazynowane w hali sortowni w dni wolne od pracy np. weekendy, święta (w
tonach)
Na zasobni nie są gromadzone odpady, natomiast odpady selektywnie zebrane w dni wolne to maksymalnie 20
ton zgromadzone w boksach.
5. Jaki rodzaj odpadów jest przyjmowany/zbierany:
a. Zbiórka selektywna
b. Zbiórka nieselektywna
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c. Odpady wielkogabarytowe
6. Ochrona Zakładu
a. ilość pracowników ochrony fizycznej 4 osoby.
Pracownicy ochrony pracują od poniedziałku do piątku od godziny 15:00 do 7:00. – 1 pracownik ochrony.
W dniu wolne i święta pracownik ochrony pracuje od 7:00 do 7:00 – 1 pracownik ochrony.
b. Czy zakład posiada elektroniczny system obchodu tereny – TAK
c. Czy ochrona po zamknięciu zakładu wchodzi no hali nadawy – TAK
d. Czy teren zakładu jest ogrodzony – TAK
e. Czy cały teren jest oświetlony – TAK
f. Czy cały teren jest monitorowany – TAK
7. Odległość do Straży Pożarnej
a. PSP – 20 km
b. OSP – 3 km
8. Czy występuje składowanie odpadów wyselekcjonowanych pod ścianą obiektu lub w odległości
mniejszej niż 5 metrów – NIE
9. Czy zakład planuje w obecnym okresie ubezpieczenia jakieś inwestycje – NIE
10. Dokumenty – informacje czy, a jeśli tak to kiedy były sporządzane i z jakim wynikiem:
a. Wpis z ostatnich przeglądów w książkach obiektów budowlanych – prowadzone i aktualnie na bieżąco
b. Badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych – corocznie
c. Badania instalacji odgromowej – corocznie
d. Badania instalacji elektrycznej – corocznie
e. Badania rezystancji izolacji - corocznie
f. Badania kamerą termowizyjną instalacji elektrycznej – nie było potrzeby
g. Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru – brak
h. Badanie systemu detekcji gazów – brak
11. Prosimy o informację, czy jest możliwość uzyskania zdjęć:
Tak
W zakresie przedmiotowego pytania dołączamy zdjęcia.

Pytanie nr 5
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W związku z wnioskowaną ochroną dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, prosimy o
dodatkowe informacje:
a) Czy kabina sortownicza ZUOK jest zaopatrzona w podręczny sprzęt gaśniczy
b) Kiedy był dokonywany ostatni przegląd szafek hydrantów wewnętrznych oraz czy wszystkie
elementy armatury linii gaśniczej będące na ich wyposażeniu są połączone i gotowe do natychmiastowego
użycia w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
c) Czy na terenie zakładu znajduje się mobilny zbiornik paliwa- a jeśli tak, to prosimy o precyzyjny
opis jego umiejscowienia.
Odpowiedź:
W związku z wnioskowaną ochroną Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, prosimy
o dodatkowe informacje:
a) Czy kabina sortownicza ZUOK jest zaopatrzona w podręczny sprzęt gaśniczy – Tak
b) Kiedy był dokonywany ostatni przegląd szafek hydrantów wewnętrznych – corocznie.
Czy wszystkie elementy armatury linii gaśniczej będące na ich wyposażeniu są połączone i gotowe do
natychmiastowego użycia w przypadku zaistnienia konieczności – Tak
c) Czy na terenie zakładu znajduje się mobilny zbiornik paliwa – a jeśli tak to prosimy o precyzyjne opis jego
umiejscowienia – Brak

Pytanie nr 6
Załącznik nr 12 do SIWZ - informacja o szkodowości

Prosimy o informację, czy w okresie 2014-2018, za który Zamawiający złożył oświadczenie o braku szkód,
przedmiot zamówienia objęty był ochroną ubezpieczeniową, a jeśli tak to czy w zakresie analogicznym do
opisanego w aktualnym postępowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w okresie 01.01.2015-31.12.2017 mienie zlokalizowane w Trzebieniu ubezpieczone
było w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk, a w okresie od 01.01.2018 do dnia dzisiejszego mienie nie było objęte ochroną .
Część sprzętu wymienionego w załączniku A3
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

w poprzednich okresach ubezpieczana były w ramach
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W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający dokona zmiany OPZ i umowy będącymi
załącznikami do SIWZ. Zmiany te nie spowodują zmiany terminu składania ofert.

Prezes Zarządu
Władysław Zarządu
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