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Do wszystkich Wykonawców uczestnicz ących  

w post ępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno ści 

cywilnej Spółki „ Wodoci ągi Płockie” Sp. z o.o. 

 

Nr sprawy TT/9/2011 

L.dz................/2011 

 

Działając na podstawie Regulaminu wewn ętrznego udzielania zamówie ń na roboty budowlane 

inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi zlecane p rzez „Wodoci ągi Płockie” Sp. z o.o. przyj ętego 

Uchwał ą Zarządu nr 6/1352/Z/2011 z dnia 26.01.2011r. rozdział IV§  11 ust. 5, 6, 7 przekazujemy odpowiedzi 

na pytania (z dnia 29.11.2011 r.) Wykonawców dotycz ące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w przedmiotowym post ępowaniu oraz informujemy o dokonaniu z mian w SIWZ. 

 

1. W nawiązaniu do treści klauzuli EIB 15 – Klauzuli szkód w ubezpieczonym mieniu powstałym  

w związku z prowadzeniem prac budowlano – montażowych proszę o informacje jakiego rodzaju mienie 

otaczające ma podlegać ubezpieczeniu. Jednocześnie proszę o wprowadzenie limitu do klauzuli w wysokości 

500.000 zł. 

 

Odpowied ź na pytanie nr 1:  Zamawiający informuje, że za mienie otaczające w rozumieniu klauzuli EIB 15 

uważa się mienia (ruchome jak i nieruchomości) należące do Ubezpieczającego, które w danej chwili nie jest 

przedmiotem prac budowlano-montażowych. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że ochrona ubezpieczeniowa 

w ramach klauzuli EIB 15 dotyczy tylko mienia istniejącego w chwili rozpoczęcia prac lub robót – nie obejmuje 

ona zatem ochroną wartości prac kontraktowych. Zamawiający zgadza się na wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności z tytułu klauzuli EIB 15 w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100) na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. 

 

W wyniku odpowiedzi na pytanie nr 1, Zamawiaj ący dokonuje modyfikacji tre ści SIWZ: 

W części SIWZ- KLAUZULE DODATKOWE 

 

Było: 

KLAUZULA EIB 15 

/KLAUZULA SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU POWSTAŁYCH W ZWI ĄZKU  

Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTA ŻOWYCH/ 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym 

określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót 

i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w wyniku, w związku lub podczas 

prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, 

naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym 

bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót 

(mienie otaczające). Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest 

uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych. 
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Jest: 

 

KLAUZULA EIB 15 

/KLAUZULA SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU POWSTAŁYCH W ZWI ĄZKU  

Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTA ŻOWYCH/ 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsz ą klauzul ą, postanowie ń umowy ubezpieczenia,  

w tym okre ślonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunka ch ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ochron ą ubezpieczeniow ą obj ęte są szkody w ubezpieczonym mieniu istniej ącym w chwili rozpocz ęcia 

prac/robót i uj ętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpie czenia, powstałe w wyniku, w 

związku lub podczas prowadzenia prac/robót zwi ązanych m.in. z budow ą bądź monta żem, przebudow ą 

lub wznoszeniem, remontem, napraw ą lub konserwacj ą, itp. oraz zwi ązanymi z tym próbami i testami, 

zarówno w mieniu, na którym bezpo średnio prowadzone s ą te prace/roboty, jak i w mieniu nie obj ętym 

zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otac zające). Niniejsze postanowienie dotyczy tak że 

prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzy skanie pozwolenia na budow ę oraz robót ziemnych. 

Limit odpowiedzialno ści w ramach klauzuli: 500 000PLN (słownie: pi ęćset tysi ęcy złotych, 00/100) na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym 

 

2. Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące działalność zgodnie z PKD opisanej w KRS – jakie odpady 

niebezpieczne, są zbierane i utylizowane, czyli jakie co dokładnie Zamawiający robi w ramach PKD 38. Jakie 

działania wykonuje Zamawiający w związku z PKD 71 i 70. 

 

Odpowied ź na pytanie 2:  Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonej działalności i eksploatacji 

oczyszczalni ścieków generowane są odpady niebezpieczne w postaci osadów/odpadów stały powstałych po 

oczyszczeniu ścieków. Odpady te są na bieżąco wywożone w celu ich utylizacji na wysypisko odpadów 

prowadzone przez podmiot zewnętrzny. Zarówno transport jak i utylizacja odpadów są zlecone i wykonywane 

przez podmiot zewnętrzny. Zamawiający nie prowadzi samodzielnej utylizacji i zbiórki jakichkolwiek odpadów na 

rzecz podmiotów zewnętrznych. W zakresie PKD 71.20 – badania i analizy związane z jakością żywności jest 

prowadzona działalność laboratorium badawczego, które na bieżąca monitoruje jakość wody wprowadzanej do 

systemu wodociągów, jest to głównie działalność na własne potrzeby. Dochodzi jednak do wykonywania badań 

zlecony przez podmioty zewnętrzne, polegających np. na badaniu jakości wody w studniach głębinowych itp. 

Działalność z tego tytułu ma niewielki wpływ na wartość przychodów. Zamawiającego. Działalność PKD 71.12Z 

oraz 70.22.Z nie jest w rzeczywistości wykonywana. 


