
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności

prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w
Tczewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192471199

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rokicka 5A

1.4.2.) Miejscowość: Tczew

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zuostczew.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuostczew.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00306676/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-09 09:30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00292954/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą: 
Zadanie nr 3 Ubezpieczenie odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność prawną za szkody w środowisku, w związku z
prowadzeniem Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie, w zakresie 
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- prowadzenia czynnego składowiska odpadów oraz zarządzania w fazie poeksploatacyjnej
składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tczewie
- zarządzania w fazie poeksploatacyjnej składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w Pelplinie,
- zarządzania w fazie poeksploatacyjnej składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w Lisewie Malborskim,
- prowadzenia zbierania odpadów w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Stegnie,
- prowadzenia zbierania odpadów na Stanowisku Przetwarzania Odpadów Budowlanych w
Pelplinie,
- prowadzenia zbierania, przetwarzania, wytwarzania odpadów w Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tczewie. 

Ubezpieczeniem są objęte szkody wynikające z emisji powstałej w okresie od 01.02.2014r.
stwarzającej ryzyko wystąpienia szkody w środowisku. Odpowiedzialność ubezpieczyciela
obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń nagłych i niezamierzonych, powstałych na skutek
emisji powolnej, a także wyrządzone gatunkom chronionym oraz w chronionych środowiskach
przyrodniczych.
W zakres ochrony ubezpieczeniowej włączone są w szczególności następujące koszty działania
związane z wystąpieniem lub zagrożeniem wystąpienia szkody:
a) koszty przeprowadzenia działań naprawczych bezpośrednich i uzupełniających szkód w
środowisku w porozumieniu z organem ochrony środowiska;
b) koszty przeprowadzenia działań zapobiegawczych, kompensacyjnych i/lub naprawczych,
które musi ponieść Zamawiający;
c) koszty związane z uszkodzeniami ciała, szkodami materialnymi i niematerialnymi;
d) szkody w chronionych gatunkach i siedliskach, a także szkody w wodzie i glebie;
e) koszty, które poniósł ubezpieczony w wyniku działań zleconych przez ubezpieczyciela,
mających na celu uniknięcie lub minimalizację efektów emisji; 
f) koszty minimalizacji, wynikające z koniecznych działań podjętych samodzielnie i w dobrej
wierze przez Zamawiającego, w celu uniknięcia emisji, która może lub mogłaby prowadzić do
powstania Roszczenia, bądź w celu uniknięcia lub zminimalizowania skutków tej emisji, w takim
zakresie, jak jest to nagłe. Przez konieczne działania podjęte samodzielnie należy rozumieć w
szczególności działania zapobiegawcze w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2187);
g) koszty oczyszczania w zakładzie ubezpieczonego wynikające z emisji, która przedostanie się
poza składowisko odpadów, z wyłączeniem kosztów związanych lub wynikających ze
składowania odpadów;
h) uzasadnione i niezbędne koszty odbudowy mienia zniszczonego w związku z
przeprowadzonym oczyszczaniem obszaru skażonego, poniesione za uprzednią zgodą
ubezpieczyciela;
i) koszty ochrony prawnej.

Suma gwarancyjna: 5 000 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Po zmianie: 
Zadanie nr 3 Ubezpieczenie odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność prawną za szkody w środowisku, w związku z
prowadzeniem Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie, w zakresie 
- prowadzenia czynnego składowiska odpadów oraz zarządzania w fazie poeksploatacyjnej
składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tczewie
- zarządzania w fazie poeksploatacyjnej składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w Pelplinie,
- zarządzania w fazie poeksploatacyjnej składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w Lisewie Malborskim,
- prowadzenia zbierania odpadów w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Stegnie,
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- prowadzenia zbierania odpadów na Stanowisku Przetwarzania Odpadów Budowlanych w
Pelplinie,
- prowadzenia zbierania, przetwarzania, wytwarzania odpadów w Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tczewie. 
Ubezpieczeniem są objęte szkody wynikające z emisji powstałej w okresie od 01.02.2014r.
stwarzającej ryzyko wystąpienia szkody w środowisku. Odpowiedzialność ubezpieczyciela
obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń nagłych i niezamierzonych, powstałych na skutek
emisji powolnej, a także wyrządzone gatunkom chronionym oraz w chronionych środowiskach
przyrodniczych.
W zakres ochrony ubezpieczeniowej włączone są w szczególności następujące koszty działania
związane z wystąpieniem lub zagrożeniem wystąpienia szkody:
a) koszty przeprowadzenia działań naprawczych bezpośrednich i uzupełniających szkód w
środowisku w porozumieniu z organem ochrony środowiska;
b) koszty przeprowadzenia działań zapobiegawczych, kompensacyjnych i/lub naprawczych,
które musi ponieść Zamawiający, w granicach wymaganych przez prawo środowiskowe
c) koszty związane z uszkodzeniami ciała, szkodami materialnymi i niematerialnymi;
d) szkody w chronionych gatunkach i siedliskach, a także szkody w wodzie i glebie;
e) koszty, które poniósł ubezpieczony w wyniku działań zleconych przez ubezpieczyciela,
mających na celu uniknięcie lub minimalizację efektów emisji;
f) koszty minimalizacji, wynikające z koniecznych działań podjętych samodzielnie i w dobrej
wierze przez Zamawiającego, w celu uniknięcia emisji, która może lub mogłaby prowadzić do
powstania Roszczenia, bądź w celu uniknięcia lub zminimalizowania skutków tej emisji, w takim
zakresie, jak jest to nagłe. Przez konieczne działania podjęte samodzielnie należy rozumieć w
szczególności działania zapobiegawcze w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2187). Koszty
minimalizacji nie obejmują żadnych wydatków poniesionych na ulepszenie lub modernizację.
g) koszty oczyszczania w zakładzie ubezpieczonego wynikające z emisji, która przedostanie się
poza składowisko odpadów, z wyłączeniem kosztów związanych lub wynikających ze
składowania odpadów;
h) uzasadnione i niezbędne koszty odbudowy mienia zniszczonego w związku z
przeprowadzonym oczyszczaniem obszaru skażonego, poniesione za uprzednią zgodą
ubezpieczyciela;
i) koszty ochrony prawnej.

Suma gwarancyjna: 5 000 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
pozostałe zapisy pozostają bez zmian

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00306676/01 z dnia 2021-12-09

2021-12-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



2021-12-17 12:00

Po zmianie: 
2021-12-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-12-17 13:00

Po zmianie: 
2021-12-20 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-01-17

Po zmianie: 
2022-01-18
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