Znak postępowania: MPEC/PE-EZ/74/19
Olsztyn, dnia 16.05.2019 r.
ZESTAW (15)

WYKONAWCY
Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania
MPEC/PE-EZ/74/19) na „Modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”.
Projekt umowy:
Pytanie nr 1
16.2.1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC
ogólne), obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe (ang.
pure financial loss) wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania, w tym odpowiedzialność za wady materiałowe, projektowe i wykonawcze.
Prosimy o wykreślenie z pkt 16.2.1. wymagania rozszerzenia ochrony OC o czyste straty finansowe zarówno
wynikające z czynów niedozwolonych, jak i odpowiedzialności kontraktowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 2
16.2.4 Prosimy o wykreślenie wymagania 16.2.4. jako nie związanego z procesem realizacji. Ochrona działań czy
zaniechań Wykonawcy skutkujących szkodą osobową jego pracownika jest objęta ochrona w ramach OC
pracodawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 3
16.3 Ubezpieczonymi we wszystkich umowach ubezpieczenia zawieranych przez Wykonawcę
powinny być, obok Zamawiającego, Wykonawca i Podwykonawców (jako współubezpieczeni).
Prosimy o korektę 16.3 w ten następujący sposób. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
zastosowanie będzie miała klauzula, dzięki której Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania
podwykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów, które otrzymują brzmienie jak poniżej:
16.3. Ubezpieczonymi we wszystkich umowach ubezpieczenia zawieranych przez Wykonawcę powinny
być, obok Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawców (jako współubezpieczeni). W zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC
ogólne), przedmiotowy zapis dotyczy włącznie polisy dedykowanej.
Pytanie nr 4
16.11 W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn, za które wyłączną
odpowiedzialność zgodnie z Umową ponosi Wykonawca, koszt wszystkich związanych z taką sytuacją
koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności
przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca.
W celu zrównania wymagania stawianego Stronom prosimy, aby dopisać słowo „wyłączną” do pierwszego zdania
punktu jak wyżej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 5
16.17 Odszkodowania z tytułu umów ubezpieczenia zawieranych przez Zamawiającego należne Wykonawcy lub
Podwykonawcom, przewyższające kwotę 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), będą płatne Wykonawcy
lub Podwykonawcom za pośrednictwem Zamawiającego.
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Prosimy o doprecyzowanie pierwszego zdania poprzez dodanie sformułowania „zawieranych przez
Zamawiającego” oraz podniesienie wskazanej kwoty do 400 000 zł. Zdanie po sugerowanej korekcie otrzyma
brzmienie jak wyżej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kwoty do 400 000 zł. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów, które
otrzymują brzmienie jak poniżej:
16.17. Odszkodowania z tytułu umów ubezpieczenia zawieranych przez Zamawiającego należne
Wykonawcy lub Podwykonawcom, przewyższające kwotę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), będą
płatne Wykonawcy lub Podwykonawcom za pośrednictwem Zamawiającego.
Pytanie nr 6
16.19 Kwoty udziałów własnych/franszyz w stracie (szkodzie) objętej roszczeniami ubezpieczeniowymi obciążają
Stronę, która zgodnie z Umową ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę mienia, a w przypadku
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – Stronę odpowiedzialną za powstałą szkodę. Z zastrzeżeniem
powyższego, w przypadku szkody franszyza przewidziana w polisie zostanie poniesiona przez dotknięte szkodą
przedsiębiorstwa proporcjonalnie do udziału każdego w odszkodowaniu wypłaconym przez ubezpieczyciela.
Proponujemy zmianę treści pkt 16.19 jak powyżej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Załącznik 7 do Umowy
Pytanie nr 7
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej
Warunki Ubezpieczenia. Ubezpieczone będą szkody rzeczowe (uszkodzenie, utrata, zniszczenie
rzeczy), osobowe (śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia) wyrządzone osobom trzecim oraz
następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy oraz
czyste straty finansowe – dopuszczalny podlimit nie niższy niż 8 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia. Prosimy o wykreślenie wymagania rozszerzenia ochrony o czyste straty finansowe.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 8
- z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa – do wysokości sumy
gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, Wymagane rozszerzenie
o odpowiedzialność cywilną:
Prosimy o wykreślenie wymagania ubezpieczenia szkód wynikających z winy umyślnej jako nieubezpieczanych/
nie spełniających definicji szkody.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 9
Prosimy o wykreślenie wymagania ubezpieczenia szkód wyrządzonych pod pływem alkoholu czy narkotyków.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 10
Prosimy o wykreślenie wymagania ubezpieczenia odpowiedzialności ponoszonej przez Zamawiającego na bazie
dyrektywy środowiskowej,
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
Pytanie nr 11
Ubezpieczenie mienia podczas transportu (cargo). Prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie pokrycia CPM
o klauzulę transportową wypełni wymaganie zawarte w ramach ryzyka cargo.
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Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, pod warunkiem, że przedmiotem transportu będzie wyłącznie tego rodzaju kategoria
mienia, która w zakresie ubezpieczenia mienia chroniona jest produktem CPM.
Pytanie nr 12
Ubezpieczenie kluczowego sprzętu Wykonawcy i Podwykonawców.
Okres Ubezpieczenia: Od momentu przekazania Terenu Budowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru
Końcowego Inwestycji do Użytkowania. Na czas transportu na plac budowy, pracy, do chwili jego opuszczenia.
Termin przekazania polisy Zamawiającemu: Nie później niż na 3 dni przed przekazaniem Terenu Budowy.
Nie później niż na 1 dni wprowadzeniem jednostki na plac budowy.
Prosimy o modyfikację wymagania jak powyżej, dotyczącego okresu ubezpieczenia oraz terminu przekazania
polisy ten sposób, aby odzwierciedlały faktyczne ryzyko związane z maszynami ciężkimi na placu budowy.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów, które otrzymują brzmienie jak poniżej:
Okres Ubezpieczenia:
Na czas transportu na plac budowy, pracy, do chwili jego opuszczenia.
Termin przekazania polisy Zamawiającemu:
Nie później niż na 1 dni wprowadzeniem jednostki na plac budowy.
Pytania do SIWZ
Pytanie nr 13
Zgodnie z wymaganiami PFU: Rozdział III. Warunki podstawowe/ brzegowe, Punkt 2: Wymagania techniczne
i technologiczne: „Ponadto wymaga się, aby Inwestycja spełniała m.in. niezbędne wymagania techniczne,
technologiczne i parametry techniczne co należy zrealizować poprzez wykonanie w szczególności:
 silosów sorbentu odsiarczania i silosów produktu (odpadu)- do magazynowania sorbentu i produktu
poreakcyjnego”
W nawiązaniu do powyższego zapisu zwracamy się z prośbą o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga wykonania
trzech silosów sorbentu oraz trzech silosów produktu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga wykonania trzech silosów sorbentu oraz trzech silosów produktu. Ilość silosów
powinien określić Wykonawca na etapie projektowania.
Pytanie nr 14
Zgodnie z wymaganiami PFU 9.3. Instalacja odsiarczania i Instalacje odpylania spalin „Worki muszą posiadać
co najmniej dwustronne mocowania”. Prosimy o zmianę zapisu w sposób następujący:
„W przypadku filtrów z workami mocowanymi poziomo worki muszą posiadać co najmniej dwustronne
mocowania”.
Uzasadnienie:
W przypadku filtrów z workami mocowanymi pionowo Państwa wymaganie nie ma żadnego uzasadnienia jeśli
chodzi o żywotność worków filtracyjnych. Spowoduje natomiast wyższy koszt wytworzenia urządzenia oraz
utrudni wymianę worków filtracyjnych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wymóg dwustronnego mocowania nie obowiązuje w przypadku zastosowania worków
pionowych.
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