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Sosnowiec 04.08.2015r.  
 
 

CZĘŚĆ II 
wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania 

 
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

                                                                            
Dotyczy:   

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o.                            
w Sosnowcu 

Nr referencyjny: MZSO.271.04.2015 
Numer ogłoszenia: 190414 - 2015 

 
 
Zgodnie ze złożonymi zapytaniami udzielamy odpowiedzi na: 
 
1.       Czy Zamawiający potwierdza, iż w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają OWU 
Ubezpieczyciela, w tym definicje, wyłączenia, limity oraz treść klauzul dodatkowych? 

 Odp. ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA 
 
2.       Wnioskujemy o wyłączenie z Zadania nr 1 ubezpieczenia pojazdów (OC, AC, NNW, ASS) i utworzenie 
odrębnego zadania dla tego ubezpieczenia. 
  Odp. ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ 
 
3.       Prosimy o informację, czy Ubezpieczający zrealizował następujące zalecenie dotyczące automatycznego 
systemu detekcji pożaru, ewentualnie w jakim stopniu: 
  
„Niezmiernie ważnym elementem warunkującym udaną akcję gaśniczą jest niezwłoczne wykrycie i podjęcie działań 
ratowniczo-gaśniczych. Jednym z systemów pozwalających na szybkie wykrycie zagrożenia pożarowego jest 
automatyczny system detekcji pożaru, który umożliwia detekcję rozwijającego się pożaru jeszcze w jego 
bezpłomieniowej fazie rozwoju a co za tym idzie znacznie zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania pożaru.  
Taki system zainstalowany został w budynku sortowni. W związku z faktem, że obiekt jest nowy, trwają jeszcze 
roboty wykończeniowe i budynek nie posiada jeszcze ostatecznych odbiorów, system nie jest jeszcze całkowicie 
sprawny (w czasie wizyty na centrali można było zauważyć informacje o uszkodzeniu).  
W związku z powyższym zalecamy:  
a) doprowadzenie systemu detekcji pożaru do pełnej sprawności, pozostawianie systemu w pełnej gotowości przez 
24h/doba/rok,  
b) cykliczne kontrole przez wyznaczonych pracowników firmy oraz specjalistów np. z firmy zewnętrznej zgodnie ze 
specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14 (codzienne, miesięczne, kwartalne, roczne),  
c) rozszerzenie systemu o wszystkie miejsca w których nie zainstalowano czujek dymu, w tym pomieszczenia 
techniczne (np. stacje trafo, rozdzielnie elektryczne – budynek osobny wolnostojący itp.), pomieszczenia w hali 
sortowni w których dokonuje się ręcznego sortowania odpadów,  
d) transmisje sygnału alarmowego do pomieszczenia o 24 godzinnej obsłudze (np. pomieszczenie ochrony). Obecnie 
sygnał transmitowany jest do centrali zlokalizowanej w pomieszczeniu dyspozytorni. Jest to pomieszczenie 
„obsługiwane” tylko w godzinach pracy,  
e) bezpośredniej transmisji sygnału alarmowego do systemu monitoringu Państwowej Straży Pożarnej.” 
  Odp.: 

a) TAK 
b) TAK,  PÓŁROCZNIE 
c) PONAD 240 CZUJEK ROZMIESZCZONYCH NA TERENIE ZAKŁADU 
d) TAK – 24h 
e) TAK  

  
4.       Klauzula poszukiwania miejsca awarii/wycieku 
Prosimy o dodanie do treści  tej klauzuli sformułowania: „..o ile wyciek/awaria jest objęta zakresem ubezpieczenia..” 
  Odp. ZGODA 
 
5.       Klauzula zwiększonych kosztów działalności 
Prosimy o modyfikację treści tej klauzuli. Poniżej proponowana treść: 
 Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów działalności 
 §1 
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 Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony 
ubezpieczeniowej o dodatkowe koszty działalności, ponoszone w okresie odszkodowawczym wynoszącym 6 
miesięcy (o ile nie uzgodniono innego okresu) od daty wystąpienia szkody zgodnie z następującymi zasadami: 
 §2 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
 1.       Przedmiotem ubezpieczenia są dodatkowe i udokumentowane koszty związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, które zostaną poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zakłóceniem lub przerwą 
w prowadzeniu tej działalności, na skutek szkody w mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjęło odpowiedzialność 
ubezpieczeniową i spowodowaną przez: 
1)  pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, powódź, huragan, lawinę, osuwanie lub 
zapadanie się ziemi, śnieg, trzęsienie ziemi, 
2)  akt terroru lub katastrofę budowlaną, o ile zakres ubezpieczenia mienia obejmuje szkody powstałe w wyniku tych 
zdarzeń. 
2.       Za dodatkowe koszty, o których mowa w ust. 1, uważa się koszty: 
1)   wynikające z konieczności czasowego użytkowania innych budynków, budowli, lokali, maszyn lub urządzeń 
stanowiących własność innych podmiotów, 
2)   wynajęcia środków transportu w celu przewiezienia mienia do nowej lokalizacji oraz adaptacji pomieszczeń w tej 
nowej lokalizacji, 
3)   wynajęcia i pracy specjalistycznego sprzętu do załadowania mienia w miejscu ubezpieczenia, przeładowania 
i wyładowania tego mienia w nowej lokalizacji, 
4)   pracy w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych u Ubezpieczającego, w związku z pracami, o 
których mowa w pkt 2) i 3), 
5)   poinformowania klientów i podmiotów współpracujących o zmianach w prowadzonej działalności gospodarczej. 
3.       Ubezpieczyciel ponosi wyłącznie odpowiedzialność za dodatkowe i udokumentowane koszty, o których mowa 
w ust. 2, poniesione przez Ubezpieczającego w celu złagodzenia lub zatrzymania spadku przychodów oraz 
kontynuowania działalności gospodarczej, które są bezpośrednio związane ze szkodą w mieniu, za którą 
Ubezpieczyciel wypłaciło odszkodowanie, z zastrzeżeniem ust. 4. 
4.       Warunkiem ponoszenia przez Ubezpieczyciel odpowiedzialności ubezpieczeniowej za dodatkowe koszty, jest 
wcześniejsze - przed ich poniesieniem, poinformowanie Ubezpieczyciel o ich zakresie i wysokości oraz uzyskanie 
zgody Ubezpieczyciel na ich pokrycie, pod rygorem braku wypłaty odszkodowania. 
 §3 
Suma i system ubezpieczenia 
 1.   Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający w porozumieniu z Ubezpieczyciel w systemie na pierwsze ryzyko. 
2.   Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
3.   Ubezpieczający będący podatnikiem podatku VAT ustala sumy ubezpieczenia według wartości netto (bez 
podatku VAT). 
 §4 
1.       Uwzględniając ogólne wyłączenia określone w OWU na podstawie których zostało ubezpieczone mienie, 
Ubezpieczyciel ponadto nie odpowiada za szkody, jeżeli są one związane: 
1)   z brakiem środków finansowych na odtworzenie mienia dotkniętego szkodą w mieniu, 
2)   z decyzją właściwych organów państwowych lub samorządowych, które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze 
prowadzenie działalności gospodarczej, 
3)   z innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odtworzenia zniszczonego lub uszkodzonego mienia. 
2.       Ubezpieczyciel nie pokrywa także dodatkowych kosztów: 
1)  związanych z zakupem mienia, w tym z transportem i innymi pracami z tym związanymi, 
2)  nie związanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością gospodarczą (np. z tytułu 
operacji giełdowych, dokonanych inwestycji lub handlu nieruchomościami). 
 §5 
Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania 
 1.   W granicach sumy ubezpieczenia, wysokość szkody ustala się według udokumentowanych dodatkowych 
kosztów poniesionych przez ubezpieczającego, o których ubezpieczający poinformował Ubezpieczyciel przed ich 
poniesieniem. 
2.   Odszkodowanie ustala się w wysokości szkody, z tym że potrąca się: 
1)  podatek VAT, o ile Ubezpieczający jest podatnikiem tego podatku, 
2)  o ile nie zniesiono franszyzy redukcyjnej – kwotę 2.000 zł. 

Odp. ZGODA 
 
6.       Odnośnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego prosimy o zgodę na włączenie klauzuli 
o następującej treści: 
Klauzula szkód środowiskowych (powolnego oddziaływania)  
na mocy niniejszej klauzuli włącza się do zakresu ochrony odpowiedzialność administracyjno- -prawną 
Ubezpieczającego, w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 13.04.2007 o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie, będącej implementacją regulacji wynikających z dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie odpowiedzialności za szkody w środowisku w odniesieniu 
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do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym. Wyłączenia wynikające z OWU nie 
mają zastosowania w zakresie objętym niniejszą klauzulą. 
1.            Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność administracyjno-prawna Ubezpieczonego za 
nieoczekiwane, niezamierzone i nieprzewidywalne szkody w środowisku lub za bezpośrednie zagrożenie szkodą w 
środowisku, powstałe w związku z działalnością ubezpieczonego, posiadanym mieniem lub wprowadzeniem 
produktu do obrotu 
2.            Wypadkiem ubezpieczeniowym jest wystąpienie podczas okresu ubezpieczenia szkody  
w środowisku lub bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku stwierdzonych po raz pierwszy podczas okresu 
ubezpieczenia. 
3.            W granicach sumy gwarancyjnej wynikającej z klauzuli ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 
a.            zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu żądań, związanych  
z przeprowadzeniem działań zapobiegawczych lub naprawczych; 
b.           zapłaty ubezpieczonych kosztów, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić osobie poszkodowanej z 
tytułu ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia w granicach wyznaczonych w umowie ubezpieczenia i którego 
wysokość została ustalona przez Ubezpieczyciela na podstawie ostatecznej decyzji organu administracji, a także na 
podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia, ugody. 
4.            Ubezpieczyciel pokrywa również: 
a.            koszty wynagrodzenia ekspertów powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia 
okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody; 
b.           niezbędne koszty zastępstwa procesowego w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego 
zgodą; jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego powodującego odpowiedzialność Ubezpieczonego objętą 
ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko niemu wszczęte postępowanie karne, Ubezpieczyciel pokryje koszty 
obrony, jeżeli zażądał jej powołania lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów, 
c.            koszty wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego środków w 
celu zapobieżenie lub zmniejszenia jej rozmiarów, nawet jeżeli okazały się bezskuteczne. 
5.            Wyłączenia odpowiedzialności: 
a.            Szkody spowodowane przez lub wynikające z jakiejkolwiek zmiany wykorzystania Siedziby Własnej podczas 
Okresu Obowiązywania Polisy, bez względu na to, czy taka siedziba lub grunt są aktualnie lub były uprzednio w 
posiadaniu, wynajmowane, dzierżawione lub stale zajmowane przez Ubezpieczonego, 
b.           spowodowane przez, związane z lub wynikające z modyfikacji genetycznej, użycia, uwolnienia, lub 
rozprzestrzeniania Organizmów Modyfikowanych Genetycznie, 
c.            spowodowane przez, związane z lub wynikające z kosztów lub wydatków, które są lub powinny w 
rozsądnie uzasadniony sposób być rutynowo ponoszone w ramach konserwacji, obsługi serwisowej, usuwania, 
naprawy, wymiany na nowsze wersje lub udoskonalaniu wszelkiego rodzaju sprzętu lub instalacji Ubezpieczonego, 
d.           związane z odpowiedzialnością z tytułu posiadania lub użytkowania przez Ubezpieczonego wszelkich 
pojazdów mechanicznych jeśli taka odpowiedzialność podlega ubezpieczeniu w ramach obowiązkowych 
ubezpieczeń, 
e.           związane ze szkodą wyrządzoną środowisku, jaka nastąpiła, lub jaka istniała przed okresem Ubezpieczenia 
datą nabycia jakiejkolwiek nieruchomości, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześnie, 
6.            Definicje pojęć: 
a.            Bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku: wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w 
środowisku w dające się przewidzieć przyszłości. 
b.           Koszty działań zapobiegawczych lub naprawczych oznaczają uzasadnione i niezbędne koszty poniesione za 
uprzednią zgodą Ubezpieczyciela, związane z koniecznością zapewnienia właściwego i efektywnego przeprowadzenia 
tych działań, w tym koszty:   
i.             gromadzenia danych i oceny bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku; 
ii.            opracowania i oceny projektów działań zapobiegawczych lub naprawczych, w tym projektów 
alternatywnych; 
iii.           postępowania administracyjnego; 
iv.           postępowania sądowego; 
v.            egzekucji; 
vi.           nadzoru i monitoringu; 
vii.          odszkodowań przysługujący zgodnie z ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
władającemu powierzchnią ziemi od podmiotu korzystającego ze środowiska. 
Jeśli w okolicznościach danej sprawy nie ma czasu na uzyskanie uprzedniej zgody, Ubezpieczyciel zrekompensuje 
koszty, jakie Ubezpieczony mógłby w rozsądny sposób uznać za odpowiednie w świetle okoliczności, o ile w tym 
przypadku Ubezpieczony powiadomi Ubezpieczyciela w ciągu 5 dni roboczych o podjętych działaniach. 
c.            Odpowiedzialność administracyjno-prawna:  
i.             odpowiedzialność ponoszona przez Ubezpieczonego zgodnie z prawem w związku  
z ubezpieczonymi kosztami wynikającymi z dowolnej szkody wyrządzonej środowisku lub bezpośredniego 
zagrożenia szkodą wyrządzoną środowisku wraz z towarzyszącymi kosztami; 
ii.            koszty działań, jakie jest niezbędne lub wymagane zgodnie z prawem oraz jakie musi być podjęte w celu 
zapobieżenia lub zaradzenia szkodzie wyrządzonej środowisku, jaka powstała w sposób bezpośredni lub pośredni w 
wyniku działań ubezpieczonego; 



 

 4 

iii.           płatności niezbędne lub wymagane zgodnie z prawem, jakie muszą być dokonane na rzecz jakiegokolwiek 
organu administracji odnośnie działań podjętych przez taki organ w celu zapobieżenia lub zaradzenia szkodzie 
wyrządzonej środowisku, która powstała bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działań ubezpieczonego. 
d.           Poza siedzibą własną oznacza w dowolnym miejscu, innym, niż Siedziba Własna Ubezpieczonego . 
e.           Siedziba Własna: wszelkie nieruchomości posiadane przez ubezpieczonego i wykorzystywane w celu 
wykonywania działalności. 
f.            Stan Początkowy: stan i funkcje środowiska oraz poszczególnych elementów przyrodniczych przed 
wystąpieniem szkody w środowisku. 
g.            Szkoda: Szkoda w środowisku, Bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku. 
h.           Szkoda w środowisku: faktyczne, mierzalne negatywne zmiany w środowisku lub różnorodności 
biologicznej. 
i.             Ubezpieczone Koszty 
i.             Koszty działań naprawczych, 
ii.            Koszty działań zapobiegawczych. 
  
Franszyza redukcyjna 10% odszkodowania nie mniej niż 2.000 PLN w każdej szkodzie. 

Odp. ZGODA. SUMA GWARANCYJNA: 150 000,00 ZŁ. 
 
 
 
 
 

Pełnomocnik Zamawiającego 
BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. 

(na oryginale podpis). 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


