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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego- pisemnego na kompleksowe ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i 

odpowiedzialności cywilnej  Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 

 
 
Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania- treść w załączeniu. 

 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

1. W kotłowniach i oczyszczalni nie  zainstalowano systemy detekcji pożaru / obszar chroniony / oraz systemy 

detekcji gazów metanu. W Kotłowni węglowej  przy ul. Grażyńskiego 17  zainstalowane są czujniki  tlenku 

węgla 

2. Nie, nie występuje  

3. Nie , nie wystąpiły  

4. Na oczyszczalni są cztery zbiorniki wód deszczowych- retencyjne 

5. Ciek Jamna jest zabezpieczony przed cofką      

6. Nie spalamy w kotłowniach  biomasy 

 

 

Mgr  inż. Katarzyna Włodarczyk 

Specjalista d.s. zamówień publicznych 
 
 

 

 

 ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ Sp. z o.o. w Mikołowie 



Zbyszek Rachwal<rachwal@hoga.pl> 

8.4.2020 20:48 

Do zamowienia@zim.com.pl 

Witam, 

jako pośrednik TUiR Warta proszę o odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Zespół 

Negocjacyjny Warty w Krakowie w związku z przygotowywaniem oferty na przetarg. 

pozdrawiam 

Zbyszek Rachwał 

----- wiadomość oryginalna ----- 

od: Pawłowska Dorota 

do: Zbyszek Rachwal 

temat: RE: Prośba o ofertę - ZIM Mikołów 037984/2020/KATKZNKR1/DP 

data: 2020-04-08 08:24:35 

Dzień dobry, 

Dziękuję za przesłanie zapytania . Proszę o przesłanie dodatkowych informacji do oceny 

ryzyka 

1. Czy w kotłowniach i oczyszczalni zainstalowano systemy detekcji pożaru / obszar 

chroniony / oraz systemy detekcji gazów metanu lub tlenku węgla 

2. Czy w oczyszczalni występuje instalacja biogazowa / jeśli tak to to poproszę o opis 

3. czy w lokalizacja wystąpiły szkody powodziowe w ostatnich 10 latach 

4. Czy oczyszczalnia dysponuje "kanałem ulgi" w przypadku deszcze nawalanych. 

5. Do jakiego cieku zrzucane są oczyszczone ścieki, czy zrzut zabezpieczony jest przez 

cofką 

6. Czy w kotłowniach występuje współspalanie biomasy 

Po przeslaniu powyższych informacji i ocenie ryzyka przedstawimy stanowisko Warty 
Łącząc pozdrowienia , pozostaje 
z poważaniem 

Dorota Pawłowska. 
Ekspert 
Zespół Negocjacyjny w Krakowie 
Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Katowicach 
TUiR Warta S.A. 
ul. Łagiewnicka 33A 
30-417 Kraków 
tel. +48 12 347 71 55 
fax. + 48 12 347 70 13 
kom. +48 506 010 761 
www.warta.pl 
www.warta.pl 
TUIR WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016432, NIP 521-04-20-047.Wysokość kapitału 

zakładowego: 187 938 580 zł - wpłacony w całości. 

TUNŻ WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023648, NIP 113-15-36-859.Wysokość kapitału zakładowego: 

311 592 900 zł - wpłacony w całości. 

KLAUZULA POUFNOŚCI i OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Niniejsza wiadomość wraz z ew. załącznikami może zawierać informacje prawnie chronione. Ujawnienie tych informacji osobom trzecim lub 

nieuprawnione wykorzystanie ich do własnych celów jest zabronione. Jeśli nie jesteście Państwo adresatami tej wiadomości lub otrzymaliście 

ją omyłkowo, prosimy o usunięcie wszelkich kopii tej wiadomości oraz o powiadomienie o tym fakcie nadawcy wiadomości, TUiR WARTA S.A 

lub TUnŻ WARTA S.A. na adres e-mail: postmaster (at) warta.pl 

Dziękujemy. 

DISCLAIMER 

This message with its potential attachments may contain information, which is protected by applicable laws. Disclosure of this information to 

any third party or unauthorized use by your own is prohibited. If you are not the intended addressee of this message or if you receive this 

message in error, please delete any of these copies and inform the sender, TUiR WARTA S.A or TUnŻ WARTA S.A. at e-mail: postmaster (at) 

warta.pl 

Thank you. 


