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Legnica, dnia 18.01.2022r. 

Do wszystkich Wykonawców 

NZP/20/2022 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn. „Kompleksowe 
ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie mienia 
Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części” - 
NZP/EF/1/2022.  

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3  
WRAZ Z INFORMACJĄ O ZMIANIE SPECYFYIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
wniesionymi przez Wykonawców po terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), 
zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający pomimo braku takiego obowiązku, przekazuje treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami na podstawie art. 284 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy Pzp. 

Odpowiedzi na pytania ujęte w niniejszym piśmie dotyczą trzech pytań nr 11, 29  
i 30, które Zamawiający pominął w poprzednich wyjaśnieniach treści SWZ (pismo z dnia 
14.01.2022r., znak pisma: NZP/15/2022) oraz pytania zadanego we wniosku o wyjaśnienie 
treści SWZ z dnia 17.01.2022r. 

  

Pytanie nr 11: 
„Prosimy o wskazanie wartości zgłoszonego do ubezpieczenia majątku (nieruchomości oraz 
środków trwałych) w lokalizacji Legnica ul. Rzeszotarska 1– Zakład Zagospodarowania 
Odpadów z podziałem na: 
1) wartość mienia znajdującego się w obiektach sortowni odpadów  
2) mienie znajdujące się poza sortownią.” 
 
Odpowiedź (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA): 
Zgodnie z Wykazem mienia (Załącznik M1 do SWZ) zaktualizowanym w dniu 14.01.2022r. 
wartość mienia w lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej 1 
w Legnicy wynosi: 
1) 1.769.000,00 zł (wartość odtworzeniowa budynków i budowli) oraz 
2) 57.975.531,26 zł (wartość księgowa brutto środków trwałych grupy 2, 3, 4, 5, 6 i 8). 

Wartość mienia znajdującego się wewnątrz obiektów sortowni odpadów wynosi 
12.947.560,36 zł (wartość księgowa brutto środków trwałych grupy 3, 4, 5, 6 i 8), w tym: 

 prasa belująca (1.290.500,00 zł), 

 rozrywarka worków (629.000,00 zł), 

 linia technologiczna sortowni odpadów zmieszanych (10.968.372,74 zł), 
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 system sygnalizacji pożaru (48.637,62 zł), 

 kontenery/pojemniki na odpady – 4 szt. (11.050,00 zł). 
Pozostałe mienie o wartości 45.027.970,90 zł (środki trwałe grupy 3, 4, 5, 6 i 8) znajduje się poza 
obiektami sortowni odpadów (na zewnątrz). 
 
 
Pytanie nr 29: 
„W związku ze wskazanymi rekomendacjami po naszym ostatnim audycie (12-2019) w lokalizacji 
Legnica ul. Rzeszotarska 1, prosimy o aktualizację informacji w zakresie ich realizacji w odniesieniu  
do sformułowanych wówczas zaleceń:  
1) Serwis SSP. Podczas audytu jedna sekcja na centrali pożarowej była zablokowana – Priorytet A.  

Czy zostały pisemnie określone sposoby kontroli sprawności systemu i bieżącego meldowania  
o awariach, z wpisaniem zawartych ustaleń do umowy z Firmą ochroniarską .  

2) Szkolenia pracowników z praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego – Priorytet B.  
Czy takie szkolenia są prowadzone i kiedy odbyło się ostatnie?  

3) Podłączenie instalacji hydrantów zewnętrznych do pompowni projektowanej instalacji tryskaczowej 
– Priorytet A.  
Czy i kiedy nastąpi wykonanie/oddanie instalacji tryskaczowej i czy w uwzględnione zostało 
podłączenie do niej instalacji hydrantów zewnętrznych?  

4) Rozbudowa SSP o czujniki dymu w pomieszczeniach elektrycznych – Priorytet B.  
Czy wykonano montaż czujek we wskazanym pomieszczeniu?  

5) Montaż hydrantów wewnątrz starej hali sortowni. Zalecamy zastosowanie hydrantów pianowych, 
także w nowej hali sortowni – Priorytet C.  
Prosimy o informację czy niniejsze zalecenie zostało wykonane lub krótki komentarz w kwestii 
możliwości jego zrealizowania.” 

 
Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA): 

Ad. 1) 
Nie było konieczności wprowadzania zmian do umowy z firmą ochroniarską, ponieważ w umowie 

tej już widnieje zapis o konieczności zgłaszania Kierownikowi Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
zastrzeżeń co do działania urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń przeciwpożarowych (meldowanie  
o awariach). Dodatkowo w styczniu 2020r. uzgodniono z firmą ochroniarską wzór Dziennika 
meldunków obsługi systemu przeciwpożarowego, gdzie pracownicy firmy ochroniarskiej zapisują swoje 
uwagi i spostrzeżenia.  

Przeglądy i konserwacje serwisu SSP zlecono firmie zewnętrznej, która cyklicznie dokonuje 
przeglądu systemu (zgodnie z umową- raz na kwartał). 

Nieprawidłowości wynikające z audytu przeprowadzonego przez Ubezpieczyciela w grudniu 2019r. 
zostały usunięte (usunięto blokadę sekcji na centrali pożarowej). System jest obecnie sprawny i działa 
prawidłowo. Na dzień dzisiejszy jedyną nieprawidłowością jest niewłaściwie działająca drukarka 
powiadomień (zlecono jej wymianę). 
 
Ad. 2) 

Szkolenia pracowników z praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego są prowadzone. 
Ostatnie takie szkolenie odbyło się w dniu 15.09.2021r. 
 
Ad. 3) 

Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę, które ważne jest do 09.06.2023r. i obejmuje 
budowę instalacji tryskaczowej i zraszaczowej wraz ze zbiornikiem zapasu wody oraz instalację pomp  
i agregatu prądotwórczego do celów przeciwpożarowych w obiektach Sortowni nr 1 i Sortowni nr 2. 
Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowane jest na I półrocze 2022r., a jej zakończenie na 2024  
lub 2025 rok. 
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Podłączenie instalacji hydrantów zewnętrznych do pompowni projektowanej instalacji 
tryskaczowej nie zostało uwzględnione w projekcie budowlanym. Zamawiający mając na uwadze 
zalecenia Ubezpieczyciela dokona weryfikacji takiego rozwiązania przy realizacji budowy instalacji 
tryskaczowej. 
 
Ad. 4) 

Nie zamontowano czujek w stacjach TRAFO ze względu na problemy techniczne. Nie było 
możliwości poprowadzenia przewodów sygnałowych.  

Zamawiający dokona ponownej weryfikacji możliwości podłączenia czujek podczas rozbudowy 
sortowni o instalację tryskaczową i instalację CCTV.  
 
Ad. 5) 

Nie zamontowano hydrantów wewnątrz starej hali sortowni (Sortownia nr 1). Pianownice przy 
hydrantach wewnętrznych nie zostały uwzględnione w projekcie budowlanym, o którym mowa  
w pkt 3, jednakże Zamawiający mając na uwadze zalecenia Ubezpieczyciela dokona weryfikacji takiego 
rozwiązania przy realizacji budowy instalacji tryskaczowej. 
 
 
 
Pytanie nr 30: 
„Prosimy jednocześnie o zapoznanie nas z aktualną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz 
operatem przeciwpożarowym dla wskazanej lokalizacji tj. Legnica ul. Rzeszotarska 1.” 
 
Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA): 
Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania Instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Legnicy przy  
ul. Rzeszotarskiej 1 oraz Operaty przeciwpożarowe dla w/w lokalizacji. 
 
 
 
Pytanie nr 31: 
„Prosimy o wprowadzenie do SWZ nw. klauzul, których zastosowanie jest wymaganym oczekiwaniem 
reasekuracyjnym:  

*Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne* 
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul 
rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek 
szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub 
zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy 
komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub 
innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz 
wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w 
ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą 
następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, 
niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w 
dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 
Przy czym za: 
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, 
interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do 
przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne 
zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich 
urządzeń. 
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- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod 
zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy 
bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy 
Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”. 

*Klauzula  wyłączenia  chorób  zakaźnych* 
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy 

ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody 
bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze 
wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych 
zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia. 

2. W rozumieniu niniejszej  klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać 
przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, 
w przypadku gdy:   

1)   substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub 
jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz   

2)   metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie 
drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię 
lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz 

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia 
ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, 
pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy. 

Zwracamy uwagę, że  niniejsze klauzule są aktualnie stosowanym wymogiem reasekuracyjnym, których 
brak w warunkach postępowania może ograniczyć nam możliwość złożenia oferty.” 
 
Odpowiedź (DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA): 
Zamawiający zmienia zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia (Załącznik  
nr 1 do wzoru umowy nr NZP/EF/1/M/2022, który stanowi Załącznik nr 1b do SWZ) na następujące: 

1) po pkt I.7.12) dodaje się pkt I.7.13) oraz po pkt II.5.3) dodaje się pkt II.5.4) w brzmieniu: 

„Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne: Ustala się, że niezależnie od treści jakichkolwiek innych 
postanowień umowy ubezpieczenia lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia, 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych (w tym 
zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę), powstałe z jakiegokolwiek powodu  
(w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie 
o podobnym charakterze, albo wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających  
na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich 
jakiekolwiek szkody następcze (w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, 
utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem 
zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju), niezależnie  
od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej 
innej kolejności do powstania szkód. 
Przy czym za: 

a) dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej  
się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych  
i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych 
i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania 
danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń, 

b) wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod 
zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, 
programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci 
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komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” oraz „bomby 
czasowe i logiczne”.” 

 

2) po pkt I.7.13) dodaje się pkt I.7.14) oraz po pkt II.5.4) dodaje się pkt II.5.5) w brzmieniu: 

 „Klauzula  wyłączenia  chorób  zakaźnych: Ustala się, iż z zachowaniem pozostałych niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte 
szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym 
niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem 
innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia. W rozumieniu niniejszej  klauzuli choroba 
zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji  
lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:   

a) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm  
lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz   

b) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie 
drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię 
lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz 

c) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia 
ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, 
pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.” 

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że: 

1) pkt XV.2. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„XV.2. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Termin składania ofert upływa dnia  24.01.2022r. o godz. 10:00.” 

2) pkt XV.3.1) SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.01.2022r. o godz. 10:15.” 

3) pkt XVI.1. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.02.2022r., tj. przez okres 30 dni, licząc od dnia 
upływu terminu składania ofert (pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 
upływa termin składania ofert).” 

 

Wprowadzone niniejszym pismem zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. W związku z powyższym termin składania  
i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą ulegają zmianie.  

Z poważaniem 

Bogusław Graboń – Prezes Zarządu 
 
 
 

Załączniki: 
1) Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianie SWZ z dnia 18.01.2022r. (Załącznik nr 1 do wzoru umowy 

nr NZP/EF/1/M/2022, który stanowi Załącznik nr 1b do SWZ- dotyczy części nr 2 zamówienia). 
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2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.01.2022r. 
3) Operat przeciwpożarowy nr 1/OP/07/19 z dnia 31.07.2019r. zawierający warunki ochrony 

przeciwpożarowej miejsc magazynowania odpadów, o którym mowa w art. 42 ust. 4b Ustawy  
o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 992 z późn. zm.). 

4) Operat przeciwpożarowy nr 7/OP/02/20 z dnia 27.02.2020r. zawierający warunki ochrony 
przeciwpożarowej miejsca magazynowania odpadów, o którym mowa w art. 42 ust. 4b Ustawy  
o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701 z późn. zm.). 

5) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Legnicy przy  
ul. Rzeszotarskiej 1 (styczeń 2020r.). 


