
Toniszewo, dnia 21 czerwca 2018 r. 

 

 

 

Wszyscy zainteresowani wykonawcy 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego PN. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

MIĘDZYGMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. 

W TONISZEWIE (przetarg z dnia 18 czerwca 2018 r.) 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, dalej „ustawa Pzp”) Zamawiający MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO 

ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. udziela wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz na podstawie art. 38 

ust. 4 ww. ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ: 

  

UBEZPIECZENIE MIENIA 

Pytanie 1 

Wnioskujemy o rozdzielenie części II zamówienia na dwa odrębne zadania: 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, 

- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 2 

W części I zamówienia wnioskujemy z zmianę zakresu ubezpieczenia mienia z wszystkich ryzyk na 

ryzyka nazwane (z all risks na mienie od ognia i innych zdarzeń losowych). 

Odpowiedź 2 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 3 

Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej mienia od wszystkich ryzyk surowców 

wtórnych. 

Odpowiedź 3 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 4 
 



Wnioskujemy o wykreślenie z postanowień szczególnych ubezpieczenia mienia zapisu dotyczącego 

ubezpieczenia szkód powstałych w nieczynnych obiektach. 

Odpowiedź 4 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informuje, że nie posiada obiektów nieczynnych i nie 

planuje w kolejnych 12 miesiącach wyłączeń mienia z eksploatacji. Ze względu na specyfikę działalności 

jedyną budowlą, którą można zaliczyć do obiektów nieczynnych jest kwatera składowiska po 

rekultywacji. 

Pytanie 5 

Wnioskujemy o wykreślenie z postanowień szczególnych ubezpieczenia mienia zapisu dotyczącego 

szkód w pojazdach i urządzeniach mobilnych. 

Proponujemy wprowadzenie odrębnego zadania na ubezpieczenie auto-casco. 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Ochrona dotyczy wyłącznie pojazdów nierejestrowanych. Zamawiający 

wprowadza limit odpowiedzialności i dokonuje modyfikacji w zał. 1 do SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA, DZIAŁ II CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA MIENIA, DZIAŁ II A UBEZPIECZENIE 

MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK (PD), §3 Postanowienia szczególne /modyfikacje OWU 

3) Szkody w użytkowanych pojazdach oraz urządzeniach mobilnych, w tym kołowych i gąsienicowych, 

obejmują także szkody podczas postoju oraz pracy/użytkowania/przemieszczania się powstałe w 

wyniku:  

a) upadku pojazdu/urządzenia,  

b) przewrócenia się pojazdu/urządzenia,  

c) zderzenia z innymi pojazdami/urządzeniami, w tym pomiędzy pojazdami/urządzeniami 

użytkowanymi przez Ubezpieczającego,  

d) nagłego działania siły mechanicznej przy zetknięciu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami 

pochodzącymi z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu/urządzenia 

do limitu 250 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 

 

Pytanie 6 

Wnioskujemy o wykreślenie z postanowień szczególnych ubezpieczenia mienia zapisu dotyczącego 
szkód wynikłych z nagłych zmian temperatury. 
 

Odpowiedź 6 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji w zał. 1 do SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

DZIAŁ II CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA MIENIA, DZIAŁ II A UBEZPIECZENIE MIENIA OD 

WSZYSTKICH RYZYK (PD), §3 Postanowienia szczególne /modyfikacje OWU 

7) Ubezpieczenie obejmuje również działanie mrozu i efekty szybkiego rozmarzania 



Pytanie 7 

Wnioskujemy o wprowadzenie dla ryzyka wandalizmy limitu odpowiedzialności w wysokości  
100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź 7 

Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł  i dokonuje modyfikacji w zał. 1 do SIWZ, OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DZIAŁ II CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA MIENIA, DZIAŁ II A 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK (PD), §3 Postanowienia szczególne /modyfikacje OWU 

11) Dla ryzyka wandalizmu, dewastacji zastosowanie ma limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Za ryzyko wandalizmu, dewastacji uznaje się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby 

trzecie. Ochrona dotyczy całości ubezpieczonego mienia, w tym mienia niezabezpieczonego ze względu 

na jego naturalne umiejscowienie, np. kontenery/pojemniki na odpady, ogrodzenia. Za wandalizm, 

dewastację nie uznaje się zdarzeń, objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia z tytułu innych 

ryzyk. 

 

Pytanie 8 

Wnioskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu i implozji, dymu oraz 

sadzy z kwoty 15 000 000 zł na 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź 8 

Zamawiający dokonuje modyfikacji w zał. 1 do SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DZIAŁ II CZĘŚĆ 

I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA MIENIA, DZIAŁ II A UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

(PD), §5 Sumy ubezpieczenia. system ubezpieczenia, Tabela 3 

ubezpieczenie ryzyka ognia/pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji - 2 000 000,00 zł do momentu 

oddania do eksploatacji instalacji systemu automatycznej detekcji pożaru, 5 000 000,00 zł od momentu 

oddania do eksploatacji instalacji systemu automatycznej detekcji pożaru. 

 

Pytanie 9 

Wnioskujemy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej ubezpieczenia mienia od ryzyka pożaru, 
wybuchu i implozji, dymu i sadzy na 20% wartości odszkodowania nie mniej niż 200 000 zł. 
 

Odpowiedź 9 

Zamawiający dokonuje modyfikacji w zał. 1 do SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DZIAŁ II CZĘŚĆ 

I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA MIENIA, DZIAŁ II A UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

(PD), §6 Franszyzy i udziały własne 

e) 2 000,00 zł dla pozostałych ryzyk, przy czym dla ubezpieczenia ryzyka pożaru, sadzy, dymu, wybuchu 

i implozji ustala się franszyzę w wysokości 20 % odszkodowania, nie mniej niż 200 000,00 zł 

 
Pytanie 10 
 
Wnioskujemy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej ubezpieczenia mienia dla pozostałych ryzyk 
na kwotę 2 000 zł. 



Odpowiedź 10 

Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu 9. 

 
Pytanie 11 
 
Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli zniesienia zasady proporcji (leeway) na: 
 
„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W przypadku szkody dotyczącej majątku trwałego, zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania 
(zasada proporcji) stosowana będzie, jeżeli wartość poszczególnych składników majątku trwałego w 
dniu szkody przekraczać będzie 120%  sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników w umowie 
ubezpieczenia.” 
 
Odpowiedź 11 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Klauzuli zniesienia zasady proporcji (leeway)  

Strony uzgodniły, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania dla mienia ubezpieczonego w 

wartościach odtworzeniowych nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, jeżeli 

wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej 

podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekraczała 120% sumy ubezpieczenia 

tego przedmiotu. Dla mienia przyjętego do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto zasady 

proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie stosuje się, pod warunkiem że podane do ubezpieczenia 

wartości księgowe odpowiadają zapisom księgowym 

 
Pytanie 12 
 
Wnioskujemy o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych ubezpieczenia mienia klauzuli automatycznego 
przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej 14 dni i zakwalifikowania jej jako klauzuli fakultatywnej. 
 
Odpowiedź 12 

Zamawiający w zał. 1 do SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DZIAŁ II CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – 

UBEZPIECZENIA MIENIA, DZIAŁ II A UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK (PD), 8 Klauzule 

dodatkowe 

wykreśla punkt bb): 

bb) Klauzula automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o 14 dni.  

Zamawiający w zał. 1 do SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DZIAŁ II CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – 

UBEZPIECZENIA MIENIA, DZIAŁ II B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH 

RYZYK, §8 Klauzule dodatkowe 

wykreśla punkt v): 

v) Klauzula automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o 14 dni. 

 
Pytanie 13 



Po lustracji miejsca ubezpieczenia prosimy o pisemne potwierdzenie terminów wykonania zleceń lub 

Państwa stanowisko czy zalecenie zostanie wykonane i w jakim terminie: 

 
pkt a) 

Nr 2018-01 Składowanie odpadów komunalnych na terenie sortowni Priorytet A 

Zalecamy całkowite wyeliminowanie możliwości składowania odpadów komunalnych na terenie hali 

sortowni poza godzinami pracy linii technologicznej. W przypadku konieczności przyjęcia spóźnionych 

samochodów z odpadami należy je rozładowywać na zewnątrz kompleksu sortowni w jednym  

z zasieków magazynowych, z zapewnieniem bezpiecznej odległości od budynku sortowni (minimum 15 

metrów od zewnętrznej ściany kompleksu sortowni. 

Termin realizacji: 1 miesiąc od dnia otrzymania zaleceń 

Odpowiedź 13a 

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym nie dysponujemy na chwilę obecną 

możliwościami technicznymi magazynowania odpadów poza halą przyjęcia. Mając na uwadze ryzyko 

staramy się przetwarzać odpady na bieżąco i  utrzymywać w hali przyjęcia minimalny stan odpadów po 

zakończeniu pracy instalacji. 

pkt b) 

Nr 2018-02 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Priorytet A. 

Zalecamy aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla zakładu zgodnie z wymogami 

rozporządzenia. 

W udostępnionym dokumencie brakuje m.in. następujących zagadnień: 

1. wyliczenia obciążenia ogniowego w obiektach RIPOK, 

2. weryfikacji wymogu i dostępności źródeł wody do zewnętrznego gaszenia pożaru, schematu sieci 

hydrantowej, itp. 

§6.1. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

„Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy 

pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, 

produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowują instrukcję bezpieczeństwa 

pożarowego zawierającą: 

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, 

prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia 

wybuchem; 

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby 

poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, 

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 



4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są 

przewidywane; 

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania, 

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami 

przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji, 

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi 

użytkownikami, 

8) PLANY obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem 

graficznych danych dotyczących w szczególności: 

- powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku, 

- odległości od obiektów sąsiadujących, 

- parametrów pożarowych występujących substancji palnych, 

- występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej, 

- kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych 

pomieszczeniach, 

- lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia 

wybuchem, 

- podziału obiektu na strefy pożarowe, 

- warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, 

- miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, 

materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami 

przeciwpożarowymi, 

- hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł czerpania wody do celów przeciwpożarowych, 

- dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony. 

Termin realizacji: 3 miesiące od dnia otrzymania zaleceń. 

Odpowiedź 13b 

Zgodnie z zaleceniem Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w trakcie wykonania. 

Planowany termin aktualizacji to 6.07.2018r. 

pkt c) 

Nr 2018-03 Badanie stanu systemów dystrybucji energii elektrycznej – termografia Priorytet C. 

Zaleca się wprowadzenie regularnych audytów termograficznych obejmujących podstawowe elementy 

systemu dystrybucji energii w zakładzie. Wiarygodne zasilanie energetyczne jest obecnie jednym z 



podstawowych parametrów warunkujących nie tylko możliwość produkcji, ale także utrzymanie jej 

odpowiednich parametrów. 

Z informacji otrzymanych w trakcie wizyty wynika, iż w dotychczasowej diagnostyce systemów 

elektrycznych firma nie korzystała z badań termograficznych. Badania te prowadzone regularnie 

pozwalają na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości urządzeń w trakcie pracy pod pełnym lub 

częściowym obciążeniem. 

Termin realizacji: 3 miesiące od dnia otrzymania zaleceń. 

Odpowiedź 13c 

Zgodnie z zaleceniem przeprowadzono procedurę badania termograficznego. 

pkt d) 

Nr 2018-04 Konserwacja maszyn i urządzeń Priorytet B 

Zalecamy opracowanie harmonogramu oraz list kontrolnych przeglądu elementów linii technologicznej 

na podstawie dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR). 

Wszystkie czynności konserwacyjne powinny być dokumentowane w formie protokołów lub 

wypełnionych list kontrolnych i uwzględnione w ogólnym planie przeglądów urządzeń i infrastruktury 

technicznej. 

Termin realizacji: 3 miesiące od dnia otrzymania zaleceń. 

Odpowiedź 13 d 

Zgodnie z zaleceniem opracowanie harmonogramu w trakcie wykonania. 

pkt e) 

Nr 2018-05 Procedura prac pożarowo niebezpiecznych Priorytet C 

Zalecamy uzupełnienie procedury prac pożarowo niebezpiecznych o czynności sprawdzające 

bezpośrednio po pracach oraz po 1,2,4 i 8 godzinach od zakończenia prac. Zezwolenie na prace 

powinno być wydawane zarówno dla pracowników MSOK jak i pracowników zewnętrznych na 

maksymalnie 24 godziny. 

Termin realizacji: 1 miesiąc od dnia otrzymania zaleceń. 

Odpowiedź 13 e 

Informacja będzie zawarta w instrukcji. 

pkt f) 

Nr 2018-06 Instalacja hydrantów wewnętrznych na hali sortowni Priorytet C 

Zaleca się zabezpieczenie rurociągów instalacji hydrantów wewnętrznych ponad posadzką przed 

zamarznięciem w okresie zimowym. Zabezpieczenie powinno obejmować izolację termiczną z 

monitorowanym kablem grzewczym. 

Zalecamy wykonanie pomiarów parametrów poszczególnych hydrantów i przedstawienie wyników do 

weryfikacji 

- w trakcie wizyty protokoły pomiarów nie zostały udostępnione. 



Termin realizacji: 1 miesiąc od dnia otrzymania zaleceń. 

Odpowiedź 13 f 

Protokół z pomiaru hydrantów wewnętrznych jest dostępny w siedzibie MSOK. 

pkt g) 

Nr 2018-07 Źródło wody p.poż. do zewnętrznego gaszenia pożaru Priorytet A 

Zalecamy weryfikację parametrów instalacji hydrantów zewnętrznych oraz zapewnienia wymaganego 

przepisami źródła wody p.poż. Istniejąca sieć hydrantów zewnętrznych zarówno zasilana z sieci wody 

gminnej jak i zbiornika wód opadowych może nie spełniać parametrów wydajności i ciśnienia, w takim 

przypadku wskazane jest przygotowanie zbiornika wód opadowych jako źródła wody p.poż. poprzez 

zapewnienie odpowiednich przyłączy dla JRG PSP. 

Zbiornik narażony jest na zanieczyszczenie przez odpady foliowe, mogące zablokować przyłącze lub 

zablokować pompę pożarową w trakcie pożaru. Zalecamy oczyszczenie zbiornika i zabezpieczenie jego 

powierzchni siatką. 

Termin realizacji: 3 miesiące od dnia otrzymania zaleceń. 

Odpowiedź 13 g 

Zgodnie z zaleceniem trwają rozmowy nad koncepcją techniczną. 

pkt h) 

Nr 2018-08 Instalacja systemu automatycznej detekcji pożaru Priorytet A 

W obiektach sortowni oraz warsztatu planowana jest instalacja systemu automatycznej detekcji 

pożaru typu VESDA. System należy zaprojektować oraz wykonać wg jednego z rozpoznawalnych 

standardów projektowych (PN, VdS, NFPA), a sam projekt przedstawić do akceptacji do Działu Oceny 

Ryzyka TU. Z uwagi na odległość do JRG PSP w Wągrowcu zalecamy zapewnienie transmisji sygnału 

alarmowego do PSP. 

Oprócz zakładanych powierzchni hali sortowni i warsztatu zalecamy montaż SAP w następujących 

obiektach: 

- szafach elektrycznych w hali sortowni, 

- kontenerowej stacji RSN i Trafo, 

- kontenerowej sterowni filtra aktywnego, 

- kontenerze sprężarki powietrza w hali sortowni, 

- komorach sortowniczych oraz sterowni linii technologicznej. 

Termin realizacji: 3 miesiące od dnia otrzymania zaleceń. 

Odpowiedź 13 h 

Planowane zakończenie projektowania instalacji to 30.09.2018r. a następnie zostanie wdrożone 

wykonastwo. 

pkt i) 



Nr 2018-09 Kontrola dostępu na teren lokalizacji Priorytet B 

Zalecamy wdrożenie skutecznej kontroli wstępu na teren MSOK w godzinach pracy obiektu. W trakcie 

wizyty stwierdzono, że wejście na teren zakładu przez główną bramę przy bramie dostaw nie jest w 

żaden sposób kontrolowane - rejestrowane są jedynie samochody transportujące odpady. Jeżeli nie 

jest możliwe zapewnienie posterunku dla ruchu pieszego z parkingu wskazany jest montaż 

technicznych zabezpieczeń (kołowrót lub bramka ze zdalną kontrolą dostępu). 

Termin realizacji: 3 miesiące od dnia otrzymania zaleceń 

Odpowiedź 13 i 

Zakład jest monitorowany kamerami: 

-analogowymi w ilości 16 szt. w hali sortowni (strefa przyjęcia oraz ciągi technologiczne) 

-cyfrowe w ilości 14szt. place manewrowe na terenie zakładu 

Obecnie trwa montaż kolejnych 10 kamer cyfrowych w tym jedna kamera monitorującej kwatery 

składowiska. 

Wejście na teren zakładu z parkingu zostanie dozbrojony o przęsła ogrodzeniowe, które skierują ruch 

pieszy przy budynku wagi-portierni. 

 
UBEZPIECZENIE OC DZIAŁALNOŚCI 

 
Pytanie 14 

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej za produkt. 

Odpowiedź 14 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 15 

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej szkód powstałych po przekazaniu 

pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy oraz szkód wyrządzonych przez wadliwy produkt. 

Odpowiedź 15 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 16 

Wnioskujemy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej dla klauzuli czystych strat finansowych na 10% 

wartości odszkodowania nie mniej niż 5 000 zł. 

Odpowiedź 16 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji w zał. 1 do SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I 

POSIADANEGO MIENIA (OC) §6 Franszyzy i udziały własne 

b) w odniesieniu do czystych strat finansowych: 10 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 5 000,00 

zł. 



Pytanie 17 

Wnioskujemy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej dla klauzuli szkód w środowisku na 10% 

wartości odszkodowania nie mniej niż 5 000 zł. 

Odpowiedź 17 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji w zał. 1 do SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI  

I POSIADANEGO MIENIA (OC) §6 Franszyzy i udziały własne 

a) w odniesieniu dla szkód w środowisku: 5 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 5 000,00 zł.  
 

 


