Siedlce,12.01.2021
Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) poniżej
informujemy o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie wyjaśnieniach, a także o
zmianie SIWZ
Pytanie nr 1
1. Prosimy o wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla pożaru, wybuchu, dymu i
sadzy w wysokości 5 000 000 zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości: 20% wartości szkody, nie mniej niż
100 000,00 PLN oraz w pozostałych szkodach 1.000,00 PLN.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wnioskowaną przez wykonawcę wysokość limitu i franszyzy
redukcyjnej. Zamawiający informuje, że zmienia wysokość limitu i franszyzy redukcyjnej w mieniu od
wszystkich ryzyk dla ryzyka pożaru , wybuchu, dymu i sadzy określony w SIWZ z 15 mln zł na 7 mln zł oraz
zmienia wysokość franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru , wybuchu, dymu i sadzy z 5 % nie mniej niż 50 000
zł na 10 % nie mniej niż 50 000 zł.

Pytanie nr 2
2. Prosimy o potwierdzenie, że Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie mienia od wszystkich ryzyk nie
obejmuje:
1) budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki i znajdującego się w nich mienia oraz maszyn, urządzeń,
wyposażenia przeznaczonych do likwidacji lub na złom,
2) budynków, budowli i lokali oraz znajdującego się w nich mienia, jeśli zaprzestano prowadzenia w nich
działalności gospodarczej lub były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, chyba że
ubezpieczyciel został o tym fakcie powiadomiony na piśmie i pisemnie potwierdził ochronę ubezpieczeniową w
ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia,
3) namiotów, hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów, szklarni, inspektów oraz znajdującego
się w nich mienia,
4) mienia będącego w trakcie: budowy, przebudowy, modernizacji, rozbiórki, remontu i robót budowlanych w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane, montażu, instalacji, rozruchu próbnego, testów poprzedzających
uruchomienie,
5) sieci energetycznych (rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmująca linie przesyłowe
napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowo – rozdzielcze) oraz sieci telekomunikacyjnych
(teletransmisyjnych) znajdujących się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia określonym
w umowie ubezpieczenia,
6) środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu przed powstaniem szkody,
7) programów komputerowych, chyba że stanowią środki obrotowe,
8) pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkom związanym z dopuszczeniem do ruchu na drogach
publicznych (wraz z naczepami lub przyczepami), pojazdów szynowych, taboru kolejowego, statków
powietrznych lub wodnych, chyba że wymienione mienie:
a) stanowi środki obrotowe lub mienie osób trzecich,
b) w odniesieniu do pojazdów mechanicznych i taboru kolejowego jest używane wyłącznie w miejscu
ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia,
9) akt, dokumentów, rękopisów, wzorów, prototypów, modeli poglądowych, eksponatów, danych zawartych na
nośnikach, planów, zdjęć, z zastrzeżeniem §6 ust. 1 pkt 3,

10) mienia, którego zakup jest potwierdzony dokumentami sfałszowanymi w rozumieniu przepisów prawa
karnego o przestępstwach przeciwko wiarygodności dokumentów lub dowodami wystawionymi przez
nieistniejące w chwili wystawienia podmioty gospodarcze oraz nielegalnie wprowadzonego na polski obszar
celny,
11) mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej,
dzieł sztuki, antyków,
12) gruntów (łącznie z systemem melioracji lub kanałów przepustowych), gleby, naturalnych wód
powierzchniowych lub podziemnych, zbiorników wodnych (naturalnych i sztucznych), kanałów, rowów,
13) upraw roślinnych, drzew, krzewów, zwierząt, ptaków, ryb,
14) mienia znajdującego się pod ziemią i związanego z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego,
brunatnego, soli, ropy naftowej i gazu ziemnego, rud żelaza, metali nieżelaznych lub torfu),
15) mienia znajdującego się poza morską linią brzegową,
16) mienia podlegającego obróbce, wytwarzaniu, testowaniu, naprawie, czyszczeniu, przywracaniu do
pierwotnego stanu, zmianie lub renowacji, jeśli szkoda powstała wskutek przeprowadzania tych działań.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający potwierdza, że ochrona nie obejmuje ryzyk wymienionych w pytaniu nr 2 pkt.1) – 16)
Pytanie nr 3
2. Ochroną ubezpieczeniową ubezpieczyciela nie są objęte szkody:
1) powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności
TU nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą
Ubezpieczający/Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
2) będące następstwem:
a) zajęcia, konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły na mocy powszechnie
obowiązujących przepisów prawa,
b) działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek wewnętrznych, sabotażu, strajków, lokautu,
c) aktów terroru, przez które rozumie się nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych,
religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualne lub grupowe, prowadzone przez osoby działające
samodzielnie lub na rzecz, bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu skierowane przeciwko osobom,
obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie
ludności i dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy lub groźby użycia przemocy,
d) działania energii jądrowej, promieniowania jonizującego, skażenia radioaktywnego, pola
elektromagnetycznego lub magnetycznego, promieni laserowych lub maserowych,
e) skażenia lub zanieczyszczenia środowiska (gleby, powietrza, wody) lub ubezpieczonego mienia odpadami w
rozumieniu ustawy o odpadach, albo zanieczyszczeniami w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska
emitowanymi do otoczenia z zastrzeżeniem §5 ust. 2 pkt 2,
3) górnicze w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
4) polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka,
5) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi, budowlanymi, montażowymi, instalacyjnymi w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu
ubezpieczenia,
6) spowodowane wybuchem:
a) wywołanym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych,
technologicznych, doświadczalnych lub rozbiórkowych,
b) w silnikach spalinowych, gdy wybuch był związany z ich naturalną funkcją lub gdy został spowodowany
normalnym ciśnieniem zawartych w nich gazów,
7) powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku z poddawaniem go w procesie technologicznym działaniu ognia
lub ciepła technologicznego,
8) powstałe wskutek przerwy, zakłóceń lub ograniczeń w dostawie energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody lub
innych mediów,
9) powstałe wskutek awarii elektrycznej, chyba że w jej następstwie powstał pożar; wówczas TU ponosi
odpowiedzialność wyłącznie za skutki pożaru; niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód powstałych w wyniku
przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym,

10) powstałe wskutek awarii i zakłóceń w maszynach lub urządzeniach (spowodowanych jakimkolwiek błędem
w sterowaniu przez człowieka lub urządzenie sterujące albo jakimkolwiek czynnikiem wewnętrznym zaistniałym
wewnątrz mechanizmu maszyny lub urządzenia, niezależnie od jego przyczyny pierwotnej) powodujących ich
mechaniczne uszkodzenia, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu
ubezpieczenia; wówczas TU ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki tego innego zdarzenia,
11) powstałe wskutek awarii i zakłóceń w maszynach, urządzeniach lub instalacjach elektrycznych
(spowodowanych niedotrzymaniem nominalnych parametrów prądu elektrycznego przewidzianych dla danej
maszyny, urządzenia lub instalacji elektrycznej) powodujących ich elektryczne uszkodzenia, chyba że w ich
następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas TU ponosi
odpowiedzialność wyłącznie za skutki tego innego zdarzenia,
12) powstałe wskutek wycieku stopionego materiału, chyba że w następstwie wycieku stopionego materiału
wystąpił pożar lub wybuch; wówczas ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki tych zdarzeń,
13) spowodowane zakrzepnięciem lub zastygnięciem stopionych materiałów w maszynach i urządzeniach
służących do przerobu, transportu lub przechowywania takich materiałów w stanie ciekłym,
14) polegające na rozszczelnieniu naczyń lub instalacji ciśnieniowych, przegrzaniu lub przepaleniu się kotłów lub
urządzeń grzewczych, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu
ubezpieczenia, wówczas TU ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki tego innego zdarzenia,
15) powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek dymów, oparów lub innych wyziewów powstałych w trakcie
przeprowadzania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego procesów technologicznych,
16) powstałe wskutek graffiti, zanieczyszczenia, zabrudzenia, odkształcenia, zarysowania, pęknięcia, odbarwienia
lub odpadnięcia części ubezpieczonych przedmiotów, chyba że przyczyną ich wystąpienia było objęte ochroną
ubezpieczeniową zdarzenie losowe,
17) polegające na niedziałaniu, nieprawidłowym działaniu lub nieprawidłowym zastosowaniu sprzętu,
oprogramowania lub nośników informacji używanych w dowolnym urządzeniu elektronicznym, systemie lub sieci
(w komputerze, sterowniku elektronicznym, mikroprocesorze, układzie scalonym), a także niedostępności,
utracie lub zniekształceniu informacji przechowywanej lub przetwarzanej przez sprzęt, oprogramowanie lub
nośnik informacji używane w dowolnym urządzeniu elektronicznym, systemie lub sieci, chyba że w ich
następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas TU ponosi
odpowiedzialność wyłącznie za skutki tego innego zdarzenia,
18) uszkodzenia, zmiany lub zniszczenia, ograniczenia funkcjonalności, dostępności lub działania jakiegokolwiek
systemu komputerowego, sprzętu komputerowego, oprogramowania, danych, wszelkiego rodzaju nośników
danych informatycznych, mikroprocesorów, układów scalonych lub innych urządzeń i komponentów
stanowiących część sprzętu komputerowego, jeśli zdarzenia te były wynikiem działania programu niszczącego
(przesłanego lub przekazanego w dowolny sposób, umyślnie lub nieumyślnie),
19) powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego lub niewłaściwego wykonania,
nieprawidłowego montażu albo błędów w produkcji, wad ukrytych – w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu
dotkniętym tymi wadami, złym wykonaniem lub błędami,
20) spowodowane katastrofą budowlaną, deformowaniem, osiadaniem, pękaniem lub zawaleniem się budynku,
budowli lub ich części, zapadnięciem się, wyniesieniem, spękaniem, skurczeniem lub ekspansją elementów
konstrukcji budynków lub budowli, fundamentów, ścian, podłóg, sufitów, chyba że nastąpiły one jako rezultat
wcześniejszego zaistnienia innego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia,
21) powstałe wskutek korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych oraz naturalnego zużycia, pogarszania się
jakości lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją,
22) związane ze stopniowo postępującym pogarszaniem właściwości, odkształcaniem lub deformacją, powolnym
działaniem czynników termicznych i biologicznych,
23) powstałe wskutek długotrwałego, osiadania i przemieszczania się gruntu,
24) powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu
nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczej lub technologicznej, pocenia się rur,
podsiąkania fundamentów lub murów wskutek działania wód gruntowych i opadowych, a także oddziaływania
wilgotnego i suchego powietrza, temperatury, gnicia, ubytku lub utraty wagi, kurczenia, rozszerzania,
wyparowania, działania światła, zmian w kolorze, fakturze, strukturze, wykończeniu lub zapachu, działania
insektów, zapleśnienia i zagrzybienia oraz przemarzania ścian, wyrządzone przez pływy i fale morskie,
25) powstałe w mieniu, które znajdowało się w warunkach niezgodnych z jego przeznaczeniem lub z
wymaganiami i zaleceniami producenta lub dostawcy co do warunków przechowywania, składowania lub
eksploatacji, chyba że sposób przechowywania, składowania lub eksploatacji nie miał wpływu na powstanie lub
wysokość szkody,

26) powstałe wskutek deszczu nawalnego, gradu, naporu śniegu lub lodu, jeśli do powstania szkody przyczynił
się zły stan dachu, rynien, stolarki okiennej lub drzwiowej albo niedomknięte, bądź niezabezpieczone otwory
(dachowe, okienne, drzwiowe lub techniczne); jeżeli obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, a Ubezpieczający/Ubezpieczony przy zachowaniu zwykłej staranności
powinien był wiedzieć o powstałych nieszczelnościach, lub jeżeli wiedząc o istniejących zaniedbaniach w tym
zakresie nie występował pisemnie do właściciela lub administratora budynku z żądaniem ich usunięcia, chyba że
nie wykonanie tych obowiązków przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego nie miało wpływu na powstanie lub
wysokość szkody,
27) powstałe wskutek zalania od podłoża środków obrotowych lub mienia nieeksploatowanego
przechowywanego w pomieszczeniach składowych usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to
składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą, chyba że sposób składowania nie miał wpływu na powstanie lub
wysokość szkody,
28) w budowlach i urządzeniach wodnych powstałe wskutek działania wody, z wyjątkiem szkód spowodowanych
występującą w obrębie koryta rzeki lub innego naturalnego lub sztucznego zbiornika, falą powodziową o takiej
wielkości i sile działania, jaka nie została przewidziana przy projektowaniu budowli lub urządzenia wodnego, jako
zbyt rzadko występująca,
29) szkód powstałych wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonego mienia,
30) kradzieży z włamaniem lub rabunku w obiektach zabezpieczonych niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi
minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszych owu, o ile miało to
wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
31) sprzeniewierzenia, przywłaszczenia, zaginięcia, braków inwentarzowych, kradzieży (bez znamion kradzieży z
włamaniem bądź rabunku),
32) świadomego wprowadzenia w błąd lub wykorzystania pozostawania w błędzie, poświadczenia nieprawdy,
usiłowania lub dokonania oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, podstępu, szantażu lub wymuszenia przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub jego pracowników,
33) powstałe podczas transportu (poza transportem w miejscu ubezpieczenia z zastrzeżeniem postanowień §6
ust. 3) oraz podczas rozładunku i załadunku; wyłączenie niniejsze nie dotyczy transportu wartości pieniężnych,
jeżeli został objęty ochroną ubezpieczeniową, z tym że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy
transport był realizowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie warunków transportu
wartości pieniężnych, jeśli miało to wpływ na powstanie lub wysokość szkody,
34) powstałe w wartościach pieniężnych podczas transportu, jeżeli osoby uczestniczące w realizacji transportu
pozostawały w stanie nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego albo w stanie po użyciu alkoholu w
rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości, lub pod wpływem środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – jeżeli
transport wartości pieniężnych został objęty ochroną ubezpieczeniową, jeśli miało to wpływ na powstanie lub
wysokość szkody,
35) wyrządzone przez pojazdy będące w posiadaniu lub eksploatowane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
lub jego pracowników z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 3,
36) powstałe w środkach obrotowych i mieniu osób trzecich na skutek awarii maszyn i urządzeń, w tym
chłodniczych lub grzewczych.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje , ryzyk wymienionych w pkt.2.ppkt.2 w ust
od 1) do ust 36) z zastrzeżeniami w odniesieniu do :
Ust. 20) - ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane, deformowaniem, osiadaniem, pękaniem lub
zawaleniem się budynku, budowli lub ich części, zapadnięciem się, wyniesieniem, spękaniem, skurczeniem lub
ekspansją elementów konstrukcji budynków lub budowli, fundamentów, ścian, podłóg, sufitów, chyba że
nastąpiły one jako rezultat wcześniejszego zaistnienia innego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia,
Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w zakresie katastrofy budowlanej zgodnie z klauzulą katastrofy
budowlanej zamieszczonej w treści SIWZ w brzmieniu :
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych
we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony ustaliły, że ubezpieczyciel udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody powstałe w mieniu spowodowane gwałtownym, niezamierzonym zniszczeniem
budynku lub budowli lub ich części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości elementów konstrukcyjnych
budynku lub budowli. Limit w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w 12 miesięcznym okresie
ubezpieczenia 5 000 000 zł.

Ust. 29) - ochrona obejmuje szkody powstałe wskutek stłuczenia ( rozbicia) ubezpieczonego mienia do limitu
30 000 zł zgodnie z zapisami SIWZ .
Ust. 30) - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunek zgodnie z limitami
wymienionymi w Tabeli nr 3 w SIWZ i z uwzględnieniem zabezpieczeń przeciw kradzieżowych opisanych w
SIWZ i klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń o treści :
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel oświadcza, że
stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu
przeprowadzenia lustracji przedmiotu ubezpieczenia, przy czym po przeprowadzeniu lustracji nie będzie
domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania jego
odpowiedzialności.
Ust.35) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone przez pojazdy będące w posiadaniu lub
eksploatowane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub jego pracowników do wysokości limitu 50 000 zł
Pytanie nr 4
3. Prosimy o podanie rodzaju mienia stanowiącego środki obrotowe.
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający informuje, że środki obrotowe zgłoszone do ubezpieczenia to
kontenery.

pojemniki na odpady, worki,

Pytanie nr 5
4. Prosimy o załączenie do SIWZ wykazu maszyn, urządzeń i wyposażenia zgłoszonych do ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk – suma ubezpieczenia 15 825 807,22 PLN.
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający załącza szczegółowy wykaz maszyn i urządzeń zgłoszonych do ubezpieczenia zgodnie z ewidencją
KŚT
Dotyczy OC

Pytanie nr 6
5. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla szkód wynikających z przeniesienia
chorób zakaźnych.
Odpowiedź na pytanie nr 6
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Pytanie nr 7
6. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu do ubezpieczenia OC deliktowej i kontraktowej:
„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z
przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego
niedbalstwa Ubezpieczonego.”
Odpowiedź na pytanie nr 7
Zamawiający informuje, że wnioskowany zapis znajduje się w treści SIWZ.”

Pytanie nr 8
7. Prosimy o wyrażenie zgody na wykreślenie z klauzul obligatoryjnych „Klauzuli włączenia rażącego
niedbalstwa”.
Odpowiedź na pytanie nr 8
Zamawiający informuje, że wykreśla z treści SIWZ z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzulę rażącego
niedbalstwa.
Pytanie nr 9
W związku z przerowadzoną lustracją w dniu 15.12.2020 r w zakładzie produkcyjnym 08-125 Suchożebry, ul.
Sokołowska 2 uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska do realizacji zaleceń.
Odpowiedź na pytanie nr 9
2020/01 Badanie kamerą termowizyjną
Badanie nie jest narzucone żadnymi przepisami, jest to jedynie zalecenie i dobra praktyka. Brak dokładnych
wytycznych w chwili obecnej odnośnie sposobu przeprowadzania czy dokładnego ewidencjonowania badań
termowizyjnych. Rozważamy zlecenie wykonania badań kamerą termowizyjną.
2020/02 Sprawność systemu sygnalizacji pożaru
System sygnalizacji pożaru powinien byś sprawny – bez sytuacji blokowania czujek, blokowania transmisji, czy
niesprawności poszczególnych elementów. Rozważamy modernizację.
2020/03 Środki bezpieczeństwa - panele z rdzeniem ze spienionych tworzyw sztucznych
Rozważamy do stosowania i wdrożenia.
2020/04 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem
Dokument zabezpieczenia przed wybuchem nie był aktualizowany od 2014 ze względu na to, że w zakresie
dokumentu nic się nie zmieniło.
2020/05 Funkcjonalność hydrantów zewnętrznych
Wydajność wszystkich hydrantów na terenie zakładu jest zgodna z przepisami dla jednostek pożarniczych i
wynosi 5 l/s. Wymogiem prawnym było uzupełnienie brakującej ilości wody do zewnętrznego gaszenia poprzez
wybudowanie zbiornika ppoż. o pojemności 300 m3. Instalacja jest w pełni sprawna.
2020/06 Bezpieczeństwo pożarowe – procedura
W IBP nie podano rzeczywistego algorytmu wyliczania obciążenia pożarowego. Obecnie wszystkie parametry są
podane dla danych projektowych. Projektant szacował obciążenie dopuszczalne.
2020/07 Serwerownia – pomieszczenie techniczne
Bezwzględny zakaz przechowywania materiałów palnych w pomieszczeniu serwerowni oraz pomieszczeniach
technicznych (rozdzielnia, kotłownia, itp.).
2020/08 Używanie własnych urządzeń elektrycznych przez pracowników
Rozważamy zamontowanie instalacji radiowej przy taśmie sortowniczej (po konsultacji z tutejszym
pracownikiem bhp).
2020/09 Montaż słupków ochronnych przy bramach wjazdowych
Rozważamy odnowienie montażu brakujących słupków wjazdowych ze względów bhp.
Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana SIWZ staje się integralną jej częścią i będzie wiążąca przy składaniu ofert.
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