
 

Niemodlin, 9 stycznia  2013r. 
IFE.271.1.2013 

 
 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 
 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  

pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niemodlin wraz z jednostkami organizacyjnymi                                     

i instytucjami kultury”. 

 

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

 
Zamawiający Gmina Niemodlin działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 753 ze zmianami), 

wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie. 

 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniach: 
- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej          
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
Franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza franszyzę redukcyjną w wysokości: 
100 PLN w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
50 PLN w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku 
100 PLN w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w szkodach rzeczowych  
50 PLN w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego 
 
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia: szkód powstałych 
wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej (bez 
względu na ich przyczynę) w limicie 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej szkód:  
- spowodowane pojedynczymi wyrwami w poboczu, 
- uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek    
nieprzejezdności dróg, a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do letniego    
lub zimowego utrzymania dróg, 
- uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do   
pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk  
żywiołowych, 
-uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe  
do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z  
utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy  
komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie w Ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem 
i rabunku kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym 10 000 zł w każdym 
rocznym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego)? 



 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. Ubezpieczenie to należy  
do zakresu fakultatywnego. 
 
5. Proszę o usunięcie z definicji zalania zapisu „m.in.” a także szkód spowodowanych przez wodę 
powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek 
zamarzania wody lub wprowadzenie limitu na tego rodzaju szkody w wysokości 30.000zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 
6. Proszę o możliwość zmiany definicji przepięcia na: „nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej 
spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 
7. Proszę o informację czy od 1996 r. w zgłaszanych lokalizacjach wystąpiła powódź. 
Odpowiedź: W gminie Niemodlin występuje zagrożenie powodziowe dla poniższych lokalizacji: 
Budynek Dyrekcji ZGKIM w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3 
Budynek Przedszkola w Graczach 
Oczyszczalnia ścieków w Gościejowicach 
i dla tych lokalizacji Zamawiający wprowadza limit w ryzyku powodzi w wysokości 1 600 000,00 zł 
(wartość najdroższej lokalizacji). 
Jednocześnie Zamawiający podnosi, że w jego opinii za zaniedbanie w zakresie konserwacji koryta 
rzeki i urządzeń hydrotechnicznych odpowiedzialność ponosi Wojewódzki Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Opolu i to do niego ubezpieczyciel w ramach regresu może wnosić roszczenia 
za wypłacone z tytułu powodzi odszkodowanie. Burmistrz Niemodlina oraz Rada Miasta podjęły w 
zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego odpowiednie działania, występując m.in. dnia 27 
maja 2010 r. do samorządu województwa opolskiego z apelem o przyspieszenie działań na rzecz 
budowy zbiornika retencyjnego na Ścinawie Niemodlińskiej. 
 
8. Proszę o możliwość zmiany definicji dewastacji na: 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, że: 
1) ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym w niniejszej klauzuli objęte jest: 
- budynek lub lokal wskazany w dokumencie ubezpieczenia i znajdujące się w nim mienie  
(z wyłączeniem wartości pieniężnych oraz szyb) 
- mienie znajdujące się na zewnątrz w tym obiekty małej architektury od zniszczenia lub uszkodzenia 
wskutek dewastacji (20% wartości ustalonego limitu dla klauzuli dewastacji) 
2) Przez dewastację rozumie się umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez 
osoby trzecie. 
3) Szkody polegające na pomalowaniu/graffiti ograniczone są do limitu 5000zł na jedno 
Odpowiedzialność wszystkie zdarzenia. 
4) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku dewastacji ograniczona jest  
do limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, podanego w dokumencie ubezpieczenia. 
5) Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w ubezpieczonych budynkach lub lokalach opuszczonych  
i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni. 
6) Limit na ryzyko dewastacji 50000zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 
9. Proszę o wprowadzenie dodatkowych zapisów w ubezpieczeniu szyb: 
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 
1) szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny podłogowe, 
2) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt 

wszelkiego rodzaju instalacji, 
3) szyby, przedmioty szklane i płyty kamienne w stanie uszkodzonym, 
4) szyby, przedmioty szklane i płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź 

zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, 
5) szyby w pojazdach i środkach transportowych. 
Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
1) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, 
2) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy, 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 



 

10. Proszę o usunięcie zapisów dotyczących rozszerzeń OC zarządcy dróg: 
- szkody powstałe wskutek zalewnia upraw i budynków wodami spływającymi z korpusu drogi 
- uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg,  
a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg,  
- uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa 
drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych,  
- uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa 
drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg 
lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia  
i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 
11. Proszę o wprowadzenie możliwości zastosowania franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu OC  
z tytułu administrowania drogami w wysokości 700zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 
12. Proszę o usunięcie klauzuli likwidacyjnej z katalogu klauzul obligatoryjnych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 
13. Proszę o wprowadzenie zapisu w klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych: „jeżeli 
odszkodowanie lub suma tego odszkodowania i odszkodowań dotąd wypłaconych powoduje 
wyczerpanie sumy ubezpieczenia, raty składki, których termin płatności przypada po dniu wypłaty 
odszkodowania, stają się natychmiast wymagalne i płatne w dniu wypłaty odszkodowania” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 
14. Proszę o usunięcie klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń z katalogu klauzul 
obligatoryjnych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 
15. Proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia od ryzyka kradzieży szkód spowodowanych 
dewastacją (szkody te nie mają związku z kradzieżą i są objęte zakresem ubezpieczenia w ryzykach 
ogniowych). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 
16. Proszę o rozdzielenie sum ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia  
w Publicznej Szkole Podstawowej w Rogach oraz Publicznym Przedszkolu nr 1 w Niemodlinie. 
Odpowiedź: Rozdzielenie majątku: 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogach: pawilon sportowy – 1 200 000,00 zł i budynek szkoły – 
2 400 000,00 zł, 
Publiczne Przedszkole nr 1 w Niemodlinie: budynek przedszkola – 3 000 000,00 zł, budynek filii 
przedszkola – 1 000 000,00. 
 
17. Proszę o dokładny opis oraz informację na temat stanu technicznego bądź wyłączenie  
z przedmiotu ubezpieczenia: sieci wodociągowych, przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, 
kanalizacji deszczowej, linii energetycznych, Pompowni, przewodów tłoczonych osadników (poz.  
43-51, 56, 57, 59, 65, 66 w wykazie mienia ZGKIM) 
Odpowiedź:  

 
 
 

Lp. Rodzaj budowli 
Rok 
budo
wy 

Wartość 
początkow
a (brutto)* 

Lokalizacja (adres)   Uwagi 

1  Sieci wodociągowe 
1920-
2011 

6295763,7
1  

Miasto Niemodlin i gmina Niemodlin  
     125,1 km 

2  Przyłącza wodociągowe 
 1967-
2012 

 382584,79 
 Miasto Niemodlin i gmina 
Niemodlin  

        
 2227 szt. 

3 Kanalizacja sanitarna 
1978-
2011 

4453091,9
9 

Miasto Niemodlin i gmina Niemodlin      
37,8 km 

4 Kanalizacja  deszczowa 1985 281696,99 Niemodlin     Ogólnospławna 



 

ϕ200 
kamionkowa- 
stan dobry 

5 Sieć co 1985 82481,72 Miasto Niemodlin i gmina Niemodlin      

Sieć c.o. stalowa 
w budynku SUW 
Niemodlin 16 
grzejników 

6 Linie energetyczne WN NN 1977 56290,87 SUW Roszkowice     
Linia n.n. YAKY 
4x35 długość 
110 m. 

7 Kablowa linia energetyczna 1977 14756,07 SUW Gracze     
Linia n.n. YAKY 
4x120 długość 
160 m 

8 Pompownia wody 1977 3453,27 SUW Gracze     

Filtry 
technologiczne 
szt. 9, rurociąg 
technologiczny, 
układ pompowy, 
automatyka, 
dozownik 
środków 
chemicznych 

9 Kanał cieplny 1977 8632,70 SUW Gracze     
Proszę nie 
ubezpieczać 

10 Zasilanie energetyczne 1978 1038,26 SUW Michałówek      

11 Chlorownia 1985 36606,29 SUW Niemodlin      

12 Hala filtrów 1985 363856,53 SUW Niemodlin      

13 Ogrodzenie 1985 38801,25 SUW Niemodlin      

14 Pompownia 1985 244150,54 SUW Niemodlin     

Dwa układy 
pompowe, pompy wielostopniowe, pompy 
PJM 2 szt., pompa helikoidalna, 
dmuchawa, sprężarki, suwnica, 
automatyka 

15 Przewody tłoczne 1985 40575,74 SUW Niemodlin     

Rurociąg 
technologiczny 
stalowy, żeliwne 
oraz PCV, 
rurociąg tłoczny 
ze studni PCV i 
żeliwny 

16 Sieć telefoniczna 1984 1718,13 SUW Niemodlin      

17 Osadniki popłuczyn 1985 29818,75 SUW Niemodlin     

Komora 
murowana 
podziemna 40 
m³ x 3 szt. 

18 Zbiornik wody czystej 1985 118667,34 SUW Niemodlin      

19 Kolektor 1984 106793,75 Oczyszczalnia ścieków Gracze      

20 Komora kontaktowa 1984 3738,74 Oczyszczalnia ścieków Gracze      

21 Koryto pomiarowe 1984 2953,26 Oczyszczalnia ścieków Gracze      

22 Oczyszczalnia ścieków 1984 9871,44 Oczyszczalnia ścieków Gracze      

23 Sieć energetyczna 2004 402459,18 
Oczyszczalnia ścieków 
Gościejowice Małe 

    

Linia n.n. 2 x 
YAKY 4x120 
długość 120 m 
wraz pełną 
automatyką 

24 Sieci technologiczne 2004 441009,00 
Oczyszczalnia ścieków 
Gościejowice Małe 

    
Rurociąg 
tłoczny, 
kratownia, 



 

nugerat, SBR 2 
szt.,  

25 Oświetlenie terenu 1984 2149,63 Oczyszczalnia ścieków Gracze      

 
18. Proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia OC szkód powstałych w wyniku czystej straty 
finansowej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 
19. Proszę o informację czy w ramach ubezpieczenia NNW sołtysów ubezpieczenie obejmuje 
wszystkie osoby pełniące tę funkcję. Jeśli nie, proszę o wykaz osób objętych ubezpieczeniem. 
Odpowiedź: Ubezpieczenie obejmuje wszystkie osoby pełniące tę funkcję. 
 
20. Proszę o wprowadzenie dodatkowych zapisów dotyczących zarządzania drogami: 
„Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są: 
a) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin  
od zgłoszenia pierwszej szkody,  
b) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia 
odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez 
rowy odwadniające w przypadku wystąpienia  deszczu nawalnego, 
c) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie 
były oznakowane zgodnie z wymogami w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych 
przepisach, 
d) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej 
na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi, 
Ubezpieczający zobowiązuje się do: 
a) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 
b) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z 
pasa drogowego, będącego przedmiotem ubezpieczenia, 
c) usuwania zagrożeń, o których mowa w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie 
wiadomości, 
d) stosowania się do aktualnie obowiązującego Zarządzenia Ministra Transportu           
i Gospodarki Morskiej w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych 
oraz przepisów wewnętrznych regulacji ubezpieczającego. 
Niewykonanie obowiązków określonych w ust. a-d powoduje wyłączenie odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 
21. Proszę o możliwość zmiany klauzuli automatycznego pokrycia na: 
„Niniejszą klauzulą obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe i pozostałe 
wyposażenie oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia 
wskutek dokonanych inwestycji, ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrona ubezpieczeniowa 
rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utracenia bądź uszkodzenia mienia. 
Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego obowiązek zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń i podania 
nowych wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni po zakończeniu każdego kwartału 
w okresie ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona wg. taryf 
zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie ”pro rata temporis. Wartość majątku objętego 
niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 
22. Proszę o dokładny opisz szkód z Odpowiedzialności Cywilnej z roku 2010 (przyczyna szkody 
wraz z informacją na temat jej wysokości) 
Odpowiedź: Szczegółowe informacje dotyczące szkód z OC: rozbita szyba (okno w budynku, pojazd) 
przez kamień, który wyleciał spod kosiarki, braki w dostawie wody spowodowane uszkodzeniem 
pompy, upadek na śliskiej nawierzchni. 
 
23. Czy zamawiający zezwala na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat wg wartości 
rzeczywistej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 



 

24. Prosimy o podanie informacji dot. budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej 
zarządzanych przez ZGKiM, dot. stanu technicznego, rodzaju przeprowadzonych remontów 
Odpowiedź: Stan techniczny budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Niemodlinie: 

Lp. Adres Stan techniczny 

1. Niemodlin, ul. Boh. Pow. Śl. 3 stan niezadowalający 

2. Niemodlin, ul. Boh. Pow. Śl. 5 stan średni 

3. Niemodlin, ul. Boh. Pow. Śl. 10 stan średni 

4. Niemodlin, ul. Boh. Pow. Śl. 11 stan średni 

5. Niemodlin, ul. Boh. Pow. Śl. 13 stan średni 

6. Niemodlin, ul. Boh. Pow. Śl. 15 stan średni 

7. Niemodlin, ul. Boh. Pow. Śl. 17 stan niezadowalający 

8. Niemodlin, ul. Boh. Pow. Śl. 21 stan dobry 

9. Niemodlin, ul. Boh. Pow. Śl. 22 stan dobry 

10. Niemodlin, ul. Boh. Pow. Śl. 26 stan niezadowalający 

11. Niemodlin, ul. Boh. Pow. Śl. 28 stan niezadowalający 

12. Niemodlin, ul. Boh. Pow. Śl. 33 stan średni 

13. Niemodlin, ul. Boh. Pow. Śl. 36 stan niezadowalający 

14. Niemodlin, ul. Drzymały 2 stan średni 

15. Niemodlin, ul. Dębowa 2 stan średni 

16. Niemodlin, ul. Kilińskiego 5-5A stan średni 

17. Niemodlin, ul. Kilińskiego 15 stan niezadowalający 

18. Niemodlin, ul. Kilińskiego 23 stan średni 

19. Niemodlin, ul. Krótka 2 stan średni 

20. Niemodlin, ul. Krótka 5 stan niezadowalający 

21. Niemodlin, ul. Reymonta 1 stan niezadowalający 

22. Niemodlin, ul. Reymonta 2 stan średni 

23. Niemodlin, ul. Rynek 20A stan średni 

24. Niemodlin, ul. Rynek 44B stan średni 

25. Niemodlin, ul. Rynek 49A stan niezadowalający 

26. Niemodlin, ul. Rynek 51 stan średni 

27. Gracze, ul. Kręta 26 stan średni 

28. Gracze, ul. Niemodlińska 27 stan średni 

29. Magnuszowice 31 stan dobry 

30. Magnuszowice 56 stan niezadowalający 

31. Radoszowice 2A stan średni 

32. Sarna Wielka 18 stan średni 

33. Rutki 28 stan niezadowalający 

34. 
Budynek użyteczności publicznej Wojska Polskiego 
3 

stan dobry 

35. 
Budynek użyteczności publicznej Bohaterów Postań 
Śląskich 34 

stan dobry 



 

36. Budynek użyteczności publicznej Aleja Wolności 7 stan średni 

 
W latach 2011/2012 wykonano malowanie ścian  
 
25. Czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do Ubezpieczenia budynkach, jeżeli tak  
to prosimy o podanie zakresu robót  i czego remonty będą dotyczyły? 
Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie planuje się remontów generalnych budynków zgłoszonych  
do ubezpieczenia, a administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Niemodlinie, natomiast na bieżąco przeprowadzane są remonty i konserwacje tam gdzie  
są konieczne. 
 
26. Prosimy o uzupełnienie tabeli – przedmiot ubezpieczenia – o rok budowy, materiał ścian, pokrycie 
dachu. 
Odpowiedź: Wszystkie informacje, jakie zamawiający posiada na temat budynków zgłoszonych  
do ubezpieczenia znajdują się w Specyfikacji. 
 
27. Czy Klient zgłosił do ubezpieczenia pustostany, jeżeli tak prosimy o wskazanie oraz podanie 
informacji dotyczącej zabezpieczeń? 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia pustostanów. 
 
28. Czy klient posiada/zarządza lub administruje wysypiskiem odpadów lub zakładem przetwarzania, 
utylizacji odpadów, sortownią- jeśli tak, czy wyraża zgodę na wyłącznie jej z zakresu ochrony OC? 
Odpowiedź: Zamawiający nie administruje wysypiskiem odpadów lub zakładem przewarzania, 
utylizacji odpadów czy też sortownią. 
 
29. Czy zamawiający posiada/zarządza jakąkolwiek jednostką udzielającą świadczeń medycznych - 
jeśli tak, czy wyraża zgodę na wyłącznie jej z zakresu ochrony OC? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający posiada jednostkę wykonującą świadczenia medyczne, jednak jej 
majątek i odpowiedzialność cywilna nie jest przedmiotem tego postępowania. 
 
30. Czy zamawiający posiada/zarządza cmentarzem - jeśli tak, czy wyraża zgodę na wyłącznie jego  
z zakresu ochrony OC? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie posiada cmentarzy ani nie zarządza żadnym cmentarzem 
 
31. Prosimy o podanie długości dróg z podziałem na rodzaj nawierzchni,  
Odpowiedź: Drogi bitumiczne – 18,26 km, drogi betonowe – 0,1 km, drogi z kostki – 2,8 km, drogi 
brukowane – 0,027 km, drogi gruntowe wzmocnione – 5,33 km 
 
32. Czy zamawiający wyraża zgodę na przełożenie poniższej klauzul do klauzul dodatkowych : 
- klauzula likwidacyjna? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian w Specyfikacji. 
 
33. Na jaki dzień podano szkodowość? 
Odpowiedź: Szkodowość podano na dzień 20.12.2012r. 
 
34. Czy występuje zagrożenie powodziowe, czy w ciągu ostatnich 20 lat wystąpiły powodzie? 
Odpowiedź: W gminie Niemodlin występuje zagrożenie powodziowe dla poniższych lokalizacji: 
Budynek Dyrekcji ZGKIM w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3 
Budynek Przedszkola w Graczach 
Oczyszczalnia ścieków w Gościejowicach 
Budynek Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie ul. Zamkowa 2 
i dla tych lokalizacji Zamawiający wprowadza limit w ryzyku powodzi w wysokości 1 600 000,00 zł 
(wartość najdroższej lokalizacji). 
Jednocześnie Zamawiający podnosi, że w jego opinii za zaniedbanie w zakresie konserwacji koryta 
rzeki i urządzeń hydrotechnicznych odpowiedzialność ponosi Wojewódzki Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Opolu i to do niego ubezpieczyciel w ramach regresu może wnosić roszczeni 
a za wypłacone z tytułu powodzi odszkodowanie. Burmistrz Niemodlina oraz Rada Miasta podjęły w 
zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego odpowiednie działania, występując m.in. dnia 27 
maja 2010 r. do samorządu województwa opolskiego z apelem o przyspieszenie działań na rzecz 
budowy zbiornika retencyjnego na Ścinawie Niemodlińskiej. 



 

 
 
35. Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniach majątkowych. 
Odpowiedź: Przyczyny szkód w ubezpieczeniach majątkowych: zalanie lokalu spowodowane 
pęknięciem rury, zalanie lokalu, dewastacja, zalanie klatki schodowej, zamarznięcie instalacji wodnej, 
uszkodzenie zewnętrznych schodów w skutek wysokiego mrozu. 
 
36. Czy podana szkodowość w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń   losowych oraz 
odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody związane z posiadaniem i zarządzaniem budynkami 
przez ZGKiM? 
Odpowiedź: Podana szkodowość obejmuje majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe. 
 
37. Czy do tej pory Klient był ubezpieczony w zakresie podanym w SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, podobny program do tego zawartego w siwz obowiązywał w latach poprzednich. 
 
38. Czy ZGKiM jest zarządcą nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, ilu? 
Odpowiedź: Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie jest administratorem  
23 wspólnot mieszkaniowych. 
 
39. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł na 
szkody powstałe wskutek zalań i przepięć w ubezpieczeniu OC pkt. L? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 
40. Czy ubezpieczeniem od kradzieży mają być objęte zbiory muzealne, jeżeli tak to prosimy  
o podanie miejsca przechowywania i stosowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych? 
Odpowiedź: Tak, ubezpieczeniem od kradzieży mają być objęte zbiory muzealne, są one 
zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta, który posiada system alarmowy. 
 
41. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia w systemie sum stałych dla dróg i chodników 
wewnętrznych. 
Odpowiedź: Wskazany przedmiot ubezpieczenia ma zostać ubezpieczony w systemie pierwszego 
ryzyka i Zamawiający nie widzi powodu do podania sum stałych. 
 
42. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie godziny składania ofert na 12.00? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 
43. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych 
wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 
44. Czy od ostatniej powodzi w 2010 r został poprawiony stan urządzeń hydrotechnicznych na rzece 
Ścinawa?  
Odpowiedź: Burmistrz Niemodlina oraz Rada Miasta podjęły w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
powodziowego działania występując dnia 27 maja 2010 r. do samorządu województwa opolskiego z 
apelem o przyspieszenie działań na rzecz budowy zbiornika retencyjnego na Ścinawie Niemodlińskiej. 
 
45. Jeżeli nie to czy zmawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi  
w wysokości 500 000PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? 
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w ryzyku powodzi w wysokości 1 600 000,00 zł.(wartość 
najdroższej lokalizacji) dla poniższych lokalizacji: 
Budynek Dyrekcji ZGKIM w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3 
Budynek Przedszkola w Graczach 
Oczyszczalnia ścieków w Gościejowicach 
 
46. Czy zmawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy poprzez 
dodanie słów: „oraz wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą 
ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było 
przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji”? 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy, akceptując 
zmianę wnioskowaną przez wykonawcę. 



 

 
47. Proszę o informację czy linie energetyczne zgłoszone do ubezpieczenia są liniami naziemnymi czy 
podziemnymi. 
Odpowiedź: Wszystkie linie energetyczne zgłoszone do ubezpieczenia są liniami podziemnymi. 
 
48. Dla linii naziemnych proszę o podanie długości i wartości najdłuższego odcinka. 
Odpowiedź: Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia naziemnych linii energetycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Z up. BURMISTRZA 
                 /~/ 
Bartłomiej Kostrzewa 
  Z-ca BURMISTRZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się 
        na stronie internetowej Zamawiającego 
                   w dniu 09.01.2013r. 

 


