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Świebodzin, 28.08.2019 r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ 

 
 
 Zamawiający, tj. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą 
przy ul. Młyńskiej 37 w Świebodzinie, niniejszym udziela odpowiedzi na pytania: 
 
 

1. Proszę o informację dotyczącą konstrukcji budynków, posiadanych zabezpieczeń ppoż. 
 i przeciwkradzieżowych oraz o stanie technicznym budynków i budowli. 

 Zamawiający ocenia stan budynków i budowli na dobry. Na żadnym z posiadanych 

 budynków Zamawiający nie posiada zabezpieczeń przeciwpopżarowych. 

 

2. Proszę o informację, czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie wyłączone z użytkowania. 

 Do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie wyłączone z użytkowania. 

 

3. Proszę o informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia, tj. obiekty budowlane 
 oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym 
 stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione 
 podmioty? 

 Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 
 użytkowanie? 

 W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

a) sprzętu przeciwpożarowego, 
b) instalacji elektrycznej i odgromowej, 
c) instalacji gazowej, 
d) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne), 
e) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 
f) instalacji ciśnieniowych, 
g) urządzeń dźwigowych. 

 

 Zamawiający informuje, że posiada założone książki obiektów budowlanych. W posiadanych 

 przez Zamawiającego protokołach z przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących 

 ich użytkowanie. 

 
3. Proszę o potwierdzenie, że zalania wynikające z nieszczelności stolarki okiennej i drzwiowej, 

nieszczelnych łączy zewnętrznych budynków oraz dachów objęte są ochroną ubezpieczeniową 
pod warunkiem, że nieszczelności nie wynikają ze złego stanu technicznego dachu i innych 
elementów budynku, których konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczającego. 

 



  

 Zamawiający potwierdza, że zalania wynikające z nieszczelności stolarki okiennej 

 i drzwiowej, nieszczelnych łączy zewnętrznych budynków oraz dachów objęte są ochroną 

 ubezpieczeniową pod warunkiem, że nieszczelności nie wynikają ze złego stanu technicznego 

 dachu i innych elementów budynku, których konserwacja należała do obowiązków 

 Ubezpieczającego. 

 

4. Proszę o podanie wnioskowanych limitów odpowiedzialności dla klauzul dodatkowych. 

1) Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych: 

• Maszyny elektryczne – 1 200,00 PLN 

• Automatyczne ubezpieczenie nowych środków trwałych – nie może przekroczyć 20% 

łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych określonej w dokumencie 

ubezpieczenia, 

• Ubezpieczenie drobnych robót budowlano-montażowych – 200 000,00 PLN 

• Ubezpieczenie awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń – 60 000,00 PLN 

2) Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 

• Dewastacja – 300 000,00 PLN 

3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

• Szkody poniesione przez pracowników – 500 000,00 PLN 

• Szkody spowodowane przez wózki widłowe – 100 000,00 PLN 

• Szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane 

przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych 

czynności, prac lub usług – 500 000,00 PLN 
• Szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznych do 

powietrza, wody lub gruntu – 500 000,00 PLN 

• Szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń – 200 000,00 PLN 

 

5. Proszę o podanie osiągniętego obrotu za 2018 r. z podziałem % na poszczególne PKD. 

  

Lp.  PKD Kwota w zł % 

1. 36.00.Z 5 729 884,81 38,9594 

2. 37.00.Z 8 880 128,12 60,3789 

3. 42.21.Z 94 404,45 0,6419 

4. 71.20.Z 2 404,00 0,0163 

5. 49.41.Z 155,16 0,0011 

6. 77.12.Z 360,00 0,0024 

7.  14 707 336,54 100,00 

 

6. Proszę o podanie aktualnej liczby pracowników. 

 Aktualna liczba pracowników to 67 osób. 



  

7. Proszę o podanie wysokości szkód oraz ich przyczyn z rozbiciem na ryzyka majątkowe i OC za 
 lata 2016-2019. 

 Zamawiający nie prowadzi rejestru historycznych szkód. 

 

 

 

 

 


