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Niemodlin, 21 listopada 2013 r. 
IFE.271.22.2013 

 
 
 

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 na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), udziela odpowiedzi 

na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu. 

Treść zapytań jest cytowana. 

1. 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 dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 
 
2. Proszę o możliwość zmiany definicji przepięcia na: „nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej 

spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 
 
3. 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 
Zostały one odpowiednio zaznaczone w SIWZ, dla innych lokalizacji Gminy ryzyko powodzi nie 
występuje. 
 
Gmina Niemodlin podpisała umowę o dofinansowanie operacji pt. "Rekultywacja zbiornika 
małej retencji  - Staw Młyński na Ścinawie Niemodlińskiej w Niemodlinie".  
W związku z powyższym Gmina Niemodlin jest zobowiązana, co zresztą ujęto w planie 
budżetowym Gminy na przyszły rok, do ogłoszenia przetargu i zrealizowania ww. zadania. 
Powyższe działanie, mające na celu zwiększenie zbiornika, pogłębienie i wzmocnienie jego 
brzegów, niewątpliwie wpłynie pozytywnie na walory przeciwpowodziowe zbiornika. 
 
4. 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. 
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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. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 
 
5. 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 dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 
 
6. Proszę o usunięcie klauzuli likwidacyjnej z katalogu klauzul obligatoryjnych. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 
 
7. Proszę o usunięcie klauzul przyjmujących istniejący system zabezpieczeń z katalogu klauzul 

obligatoryjnych. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 
 
8. Proszę o usunięcie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia OC szkód powstałych w wyniku 

czystej straty finansowej. Jeśli nie jest to możliwe proszę zastąpienie tego rozszerzenia zapisem: 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony 
postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną 
Ubezpieczonego za szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku  
z wykonywaniem zadań publicznych, w tym: 
a) szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy 
publicznej, 
b) szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem 
prawnym, 
c) szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji 
niezgodnych z prawem, 
d) szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego  
z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez 
obowiązujące przepisy prawa 
2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
a) związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, 
b) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez 
prawo cywilne względy słuszności, 
c) wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 
d) powstałych w wyniku niewypłacalności, 
e) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej 
przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania. 

Limit odpowiedzialności 50.000zł 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie rozszerzenia, a jedynie na zmianę 
jego treści zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. Zapis ten w wyniku wprowadzonej zmiany jest 
identyczny w warunkach obligatoryjnych i fakultatywnych. Limity wynoszą – w warunkach 
obligatoryjnych 50 000 zł, a w warunkach fakultatywnych 200 000 zł. 
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9. 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 dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 
 

10. 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 dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 
 

11. Proszę o usunięcie zapisu dotyczącego AC: „w przypadku pojazdów nowo zakupionych – 
przyjmowanie do ubezpieczenia bez dokonania oględzin”. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Zapis : „w przypadku pojazdów 
nowo zakupionych – przyjmowanie do ubezpieczenia bez dokonania oględzin” – dotyczy 
pojazdów nowych fabrycznie. 
 
12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia następującej 

modyfikacji: 
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 nie dokonuje zmian w SIWZ w ww. zakresie. 
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13. Wnosimy o wprowadzenie limitu na powódź 200 000 zł 

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 zł 
(wartość najdroższej lokalizacji). 
 
14. Wnosimy o zmianę terminu składania ofert na 28 listopada 2013 godzinę 12:15 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę terminu składania i otwarcia ofert z 26 na 28 

listopada 2013 r.  w następujących godzinach: 

 składanie ofert: 28.11.2013 r. godz. 10:00 

 otwarcie ofert: 28.11.2013 r. godz. 10:15 

 
 
 
 
 

          BURMISTRZ 
 
/-/  Mirosław Stankiewicz 

 
 
 
 

 

         Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się 
        na stronie internetowej Zamawiającego 
                   w dniu 21.11.2013 r. 

 
 


