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         Jarocin, 04 grudnia 2019 r. 

 

 

 
NR SPRAWY: ZGO/ZP/19/2019 

Do wszystkich wykonawców 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku oraz 
interesu majątkowego ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu„”. 
 
 
 
 
I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), w odpowiedzi na pismo Wykonawcy, niniejszym 
wyjaśniamy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”: 
 
 
 

 
Pytanie: 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie limity klauzul rozszerzających odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela pozostaną w granicach limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy i nie 
przekraczają tego limitu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie: 
Wniosek o zmianę punktu 17.1 SIWZ: 
Proszę o przesuniecie terminu złożenia oferty do 12.12.2019 r. 

Odpowiedź: 
Termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 09.12.2019 
 
 
Wnioski o zmianę oczekiwanych warunków ochrony ubezpieczeniowej opisanych w SIWZ Tom III – OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych:  
Pytanie: 
1) Zakres ubezpieczenia, punkt 13 — proszę o obniżenie limitu do 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 
Pytanie: 
2) Zakres ubezpieczenia, punkt 5 — proszę o informację, do czego się odnosi ten podlimit?,  

Odpowiedź: 
Podlimit dotyczy ryzyka huraganu - działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 14 m/s, - podlimit 
10 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Pytanie: 
3) Zakres ubezpieczenia, punkt 7 — proszę o wyłączenie zalań przez nieszczelne dachy,  

Odpowiedź: 
Zapis będzie akceptowalny jeśli wynikać będzie z OWU wykonawcy. 

 
Pytanie: 
4) Zakres ubezpieczenia, punkt 12 — proszę o wyłączenie szkód powstałych wskutek pękania 
spowodowanego zamarzaniem i obniżenie limitu na zdarzenia wymienione w tym punkcie do 500 000,00 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 
Pytanie: 
5) Zakres ubezpieczenia, punkt 19 — proszę o wyłączenie awarii z zakresu ubezpieczenia lub obniżenie 
limitu do 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 
Pytanie: 
6) Ograniczenia odszkodowawcze — proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:  

• Dla szkód spowodowanych pożarem, wybuchem, dymem i sadzą 10% wartości szkody nie mniej niż 
200 000 PLN w każdej szkodzie  

• Dla pozostałych szkód 1 000 PLN w każdej szkodzie.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 
2. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń:  
Pytanie: 
1) Ograniczenia odszkodowawcze — proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% 
wysokości szkody, nie mniej niż 3 000,00 PLN na każde zdarzenie  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 
3. Wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń powyżej:  
Pytanie: 
1) Proszę o wykreślenie sformułowania: ,Wszelkie wyłączenia odpowiedzialności ogólnych warunków 
ubezpieczenia pozostające w sprzeczności z w/w zakresem ubezpieczenia nie znajdują zastosowania w 
umowie ubezpieczenia"  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 
4. Klauzule polisowe do powyższych ryzyk — klauzule wymagane:  
Pytanie: 
1) KLAUZULA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA — proszę obniżenie limitu do 1 000 000,00 PLN  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 
Pytanie: 
2) KLAUZULA INFORMACJI — proszę o wykreślenie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 
Proszę o odpowiedzi dotyczące realizacji ubiegłorocznych zaleceń polustracyjnych:  
Pytanie: 
1. Czy Zamawiający:  
- przeprowadził rewizję procedur porządkowych w hali sortowni?  
- wyznaczył osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku w hali sortowni?  
- wdrożył prace porządkowe według ustalonego harmonogramu, zamiast sprzątania „na bieżąco" w hali 
sortowni?  
- przeprowadzenie w gruntowne czyszczenie hali sortowni?  

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie: 
2. Czy Zamawiający wprowadził procedurę sprzątania rejonu wiaty składowania odpadów gabarytowych po 
rozdrabnianiu tych odpadów?  

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie: 
3 Czy Zamawiający:  
- Utrzymuje podręczny sprzęt Przeciwpożarowy w czystości?  
- zlikwidował zamknięcie skrzynek hydrantowych?  



 

3 

 

 

- włączył do rutynowych kontroli bezpieczeństwa pożarowego kontroli stanu wyposażenia skrzynek 
hydrantowych (wąż podłączony do zaworu, prądownica do węża)?  
- sprawdził sposób funkcjonowania systemu ogrzewania rurociągów i wyposażył go w układ, kontrolujący 
poprawność jego działania i informujący o awarii?  

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie: 
4 Czy Zamawiający wdrożył nowy wzór zezwolenia na prace niebezpieczne pożarowo, zawierający listę 
kontrolną czynności zmierzających do poprawnego zabezpieczenia prac? 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza 
 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający przeprowadzała w okresie ostatnich 12 miesięcy szkolenia załogi z użycia sprzętu gaśniczego – 
jeżeli tak kogo obejmowało szkolenie, kiedy zostały przeprowadzone, ewentualny protokół potwierdzający ten fakt. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. Informacja zawarta w SIWZ. Dokumenty potwierdzające do wglądu w Siedzibie 
Zamawiającego. 
Pytanie: 
czy Zamawiający wprowadził procedurę usuwania pyłów około produkcyjnych, jak często jest przeprowadzanie 
usuwanie pyłów, dokumentacja potwierdzającą ich wykonywanie, 
Odpowiedź: 
Sprzątanie generalne Zakładu oraz konserwacja urządzeń odbywa się zgodnie z procedurą raz w tygodniu po 
zakończonym tygodniu pracy. Doraźne sprzątanie odbywa się po każdej zmianie. Zgodnie z procedurą usuwane są 
również pyły okołoprodukcyjne w hali sortowni. 
 
Pytanie: 
Czy przeprowadzono w okresie ostatnich 12 miesięcy badania termowizyjne instalacji elektrycznych, jeśli 
stwierdzono usterki urządzeń elektrycznych czy dokonano napraw. 
Prosimy o przekazanie protokołu w/w/ badań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. Dokumenty potwierdzające do wglądu w Siedzibie Zamawiającego. 

 
Pytanie: 
Jaki jest plan realizacji w okresie ubezpieczenia 24.12.2019 – 23 12.2020r. podobnych działań wskazanych 
powyżej i sposób ich kontroli. 
Odpowiedź: 
Informacja o planowanych działaniach przeciwpożarowych zawarta w SIWZ.  
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający umożliwi w okresie ubezpieczenia przeprowadzenia audytu i zobowiązuję się do wykonania 
zaleceń polustracyjnych jeżeli zostaną wydane z takim obowiązkiem przez Wykonawcę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu w okresie ubezpieczenia, lecz nie zobowiązuje się do 
wykonania aktualnie nieznanych zaleceń polustracyjnych. 
 
Pytanie: 
Czy i w jaki sposób zabezpieczono możliwość przedostawania się odpadów z taśmociągu pomiędzy mur oporowy a 
ścianę obiektu sortowni? 
Odpowiedź: 
Taśmociąg wychodzący z sortowni w miejscu newralgicznym został doposażony w konstrukcję blaszaną kierującą 
odpad za mur oporowy by materiał nie przedostawał się pod ścianę obiektu. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dokonywał w okresie ostatnich  12 zmian w rozbudowie instalacji zraszaczowej, w jakim zakresie, 
czy ewentualnie są planowane prace w roku 2020? 
Odpowiedź: 
Nie dokonano zmian w rozbudowie instalacji zraszaczowej, rozbudowa będzie możliwa dopiero po zakończeniu 
2020 r. 
 
Pytanie: 
Czy dokonano rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru na budynek tlenowej stabilizacji odpadów w części suchej 
lub w innych obiektach. Czy system SSP został włączony bezpośrednio do monitoringu PSP?. 
Odpowiedź: 
Nie dokonano rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru na budynku tlenowej stabilizacji odpadów i w innych 
obiektach, System SSP nie został włączony bezpośrednio do monitoringu PSP 
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Pytanie: 
Jakie plany inwestycyjne przewidziane są w okresie ubezpieczenia, w tym dotyczące poprawy systemu 
zabezpieczeń przeciwpożarowych i organizacji procesu produkcji? 
Odpowiedź: 
Informacja o planowanych działaniach przeciwpożarowych zawarta w SIWZ.  
 
Pytanie: 
Jakie zmiany dotyczące poprawy systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych i organizacji procesu produkcji, 
rozbudowy/inwestycji przeprowadzono w roku 2019? 
Odpowiedź: 
Informacja o wykonanych działaniach przeciwpożarowych zawarta w SIWZ.  

 


