
GMINA ROŹWIENICA 

37-565 ROŹWIENICA 

 

RG.271.PROG.4.4.2015                                     Roźwienica 05.11.2015r. 

 

 

Wyjaśnienie Nr 4 

 

 

do zapytania ofertowego z dnia 30 października 2015r w sprawie zamówienia  ubezpieczenie 

mienia i odpowiedzialności cywilnej, NNW z tytułu prowadzonej przez Gminę Roźwienica 

działalności oraz ubezpieczenie komunikacyjne, nr sprawy RG.271.PROG.4.2014 

Zapytanie nr1 

1. Prosimy o podanie szkodowości w zakresie wnioskowanych ryzyk za okres 3 lat z 

podaniem przyczyny szkody i wartości wypłaty, utworzonej rezerwy lub wielkości 

zgłoszenia roszczenia.  

Odpowiedź: Został złożony wniosek o wydanie zaświadczenia i gdy otrzymamy 

zaświadczenie to przedstawimy. 

Zapytanie nr2 

2. Ilu pracowników zatrudnia Zamawiający i jego Jednostki razem. 

Odpowiedź: 40 pracowników. 

Zapytanie nr3 

3. Proszę o korektę wartości łącznych : 

a. Załącznik nr 4 tabela 1 – Razem jest 7.370.000 zł - winno być: 7.369.000 zł 

b. Załącznik nr 4 tabela 2 – Razem jest 1.454.500 zł - winno być: 1.453.500 zł 

Odpowiedź: Wartości budynków w tab. 1 zał. 4 są prawidłowe ,podczas przetwarzania 

informacji powstał błąd arytmetyczny i suma wartości ubezpieczenia wynosi  7 369 000 

zł. 

Wartości wyposażenia w tab.2 zał. 4 są prawidłowe , podczas przetwarzania informacji 

powstał błąd arytmetyczny i suma wartości ubezpieczenia wynosi  1 453 500 zł. 

Zapytanie nr4 

4. Wnosimy o przyjęcie definicji kradzieży zwykłej (zuchwałej) 

045 Klauzula ubezpieczenia kradzieży zwykłej 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres 

ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek 

kradzieży zwykłej, przez którą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia. Kradzież 

zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję 

niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli 

wyłączone są wartości pieniężne.  

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody 

Limit odpowiedzialności: 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmiany. 

Zapytanie nr5 

5. Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej czy w lokalizacjach wskazanych jako 

miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia w 

razie odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji. 

Odpowiedź: Wystąpiła powódź w dolinie rzeki mleczka i w okolicach jej dopływów. 

Wysokość strat poniesionych w dwudziestu latach  2791000,00zł. 

Zapytanie nr6 



6. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; 

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia 

wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie. 

Zapytanie nr7 

7. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 

instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 

potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami 

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego 

warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: TAK – poddawane są przeglądom  

Zapytanie nr8 

8. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach 

ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne 

przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji 

niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: TAK – zgodne z przepisami. 

Zapytanie nr9 

9. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji( pustostanów) prosimy o przesłanie; 

-wykazu  ich lokalizacji (adresu),  

-jednostkowych sum ubezpieczenia, 

- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, 

inne? 

-sposobu ich zabezpieczenia 

-podanie przyczyny ich wyłączenia, 

- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, 

itd. 

- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?  

Odpowiedź: Nie dotyczy.  

Zapytanie nr10 

10. Prosimy o potwierdzenie rodzaju wartości w jakich zostały określone sumy 

Ubezpieczenia mienia. 

Odpowiedź: Podane wartości  są wartościami rzeczywistymi. 

Zapytanie nr11 

11. Prosimy o potwierdzenie przyjęcia wartości rzeczywistej dla budynków starszych niż 

50 lat. 

Odpowiedź: Potwierdzamy przyjęcie wartości rzeczywistej. 

Zapytanie nr12 

12. Czy do ubezpieczenia zgłaszane są drogi ? Proszę o podanie wartości łącznej dróg 

zgłoszonych do ubezpieczenia. 

Odpowiedź:  TAK Łączna wartość 2 500 000,00zł 

Zapytanie nr13 

13.  Prosimy o potwierdzenie że zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wykonawcy dołączone do oferty, w tym wyłączenia odpowiedzialności. Wyłączenie 

nie będzie miało zastosowania, gdy przedmiot wyłączenia (ryzyko) zostało wprost 

włączone do zakresu ubezpieczenia w Zapytaniu Ofertowym. 

Odpowiedź: Tak potwierdzamy. 



Zapytanie nr14 

14.  Proszę o potwierdzenie że Klauzula automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia 

nie ma zastosowania do mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka oraz do 

limitów odpowiedzialności. 

Odpowiedź: Klauzula automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia ma 

zastosowanie zgodnie z zapisami w ogłoszeniu. 

Zapytanie nr15 

15.  Czy całe mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotychczas objęte ubezpieczeniem? 

Czy zakres ubezpieczenia odpowiada oczekiwanemu w tym roku? 

Odpowiedź: Mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotychczas objęte ubezpieczeniem a 

zakres odpowiada oczekiwaniom. 

Zapytanie nr16 

16. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie 

obejmować szkód związanych z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem 

wysypiskiem odpadów ani oraz sortowaniem, utylizowaniem, unieszkodliwianiem, 

odzyskiem lub  jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. 

Odpowiedź: Tak potwierdzamy. 

Zapytanie nr17 

17. Jeśli ubezpieczenie OC ma obejmować szkody związane z posiadaniem, zarządzaniem 

lub administrowaniem wysypiskiem odpadów i/lub sortowaniem, utylizowaniem, 

unieszkodliwianiem, odzyskiem lub  jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów, to 

prosimy o następujące informacje: 

 czy Gmina jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska śmieci? 

 gdzie jest zlokalizowane wysypisko, na jakiej powierzchni, na jakiej wysokości? 

 czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne?  

 od kiedy funkcjonuje wysypisko i czy w najbliższym czasie planowane jest jego 

zamknięcie (kiedy)?  

 jakie odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, 

inne)? 

Odpowiedź: Gmina nie posiada wysypiska, sortowni, nie utylizuje, nie odzyskuje i nie 

przetwarza odpadów. 

Zapytanie nr18 

18. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia 

działalności lub posiadania mienia nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód 

związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód 

związanych z zarządzaniem tymi jednostkami. 

Odpowiedź: Gmina nie zarządza jednostkami  służby zdrowia. 

Zapytanie nr19 

19. Jaki poziom udziałów własnych i franszyz uwzględnia podana szkodowość OC ( w tym 

OC zarządu dróg) za 3 lat. 

Odpowiedź: Szkodowość OC w zarządzaniu dróg w ostatnich 3 lat wyniosła 0. 

Zapytanie nr20 

20. Czy Zamawiający posiadał w poprzednich 3 latach ubezpieczenie OC o zakresie 

analogicznym z oczekiwanym? Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic. 

Odpowiedź: Tak, brak różnic. 

Zapytanie nr21 

21. Prosimy o podanie jakie mienie i w jakich warunkach jest przechowywane przez Gminę 

Roźwienica? 



Odpowiedź: Wszystkie  pojazdy są garażowane w garażach natomiast pozostały majątek 

ruchomy znajduje się w budynkach.  

Zapytanie nr22 

22. Jakie mienie jest powierzone i w jakim celu? 

Odpowiedź: Samochody specjalne -  pożarnicze są powierzone,  w celu wykonywania akcji 

ratowniczo gaśniczych. 

Zapytanie nr23 

23. Czy klient występuje w roli przechowawcy wnioskując o włączenie OC za kradzież czy 

zaginięcie mienia? 

Odpowiedź: NIE. 

Zapytanie nr24 

24. Jakie mienie jest magazynowane i czy jest to mienie klienta? 

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi magazynów. 

Zapytanie nr25 

25. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczającym i Ubezpieczonym będzie wyłącznie 

Gmina Roźwienica (Regon 650900387). 

Odpowiedź: Zamawiającym jest Gmina Roźwienica – zgodnie zapisami w ogłoszeniu. 

Zapytanie nr26 

26. Proszę o określenie rodzajów poszczególnych pojazdów zgodnie z zapisami w 

dowodach rejestracyjnych. 

Odpowiedź: Dane  dotyczące pojazdów zostały podane w załączniku nr 9. Pojazdy 

wymienione w załączniku nr 9 od pozycji 1 do pozycji 13- to pojazdy specjalne pożarnicze 

a pozostałe- rodzaj rejestrowy - zgodne z numerem nadwozia. 

Zapytanie nr27 

27. Proszę o informację, na jaki dzień jest określona suma ubezpieczenia pojazdów 

mających być ubezpieczone w zakresie AC. 

Odpowiedź: Suma ubezpieczenia pojazdów mających być ubezpieczone w zakresie AC 

jest określona do zawarcia ponownej umowy ubezpieczenia. 

Zapytanie nr28 

28. Proszę o informację czy wskazane wyposażenie dodatkowe w pojazdach w 

załącznikach nr 3 i 9 (FORD TRANSIT -RJA00998, FSC STARACHOWICE 

RJA22YF) to wyposażenie fabryczne, czy inne, jakie. 

Odpowiedź: We wskazanych pojazdach występuje fabryczne wyposażenie i dodatkowe. 

Dodatkowe to: RJA00998  - sprzęt przeciwpożarowy, ratownictwa drogowego i 

medycznego.      RJA22YF - sprzęt przeciwpożarowy ratownictwa drogowego i 

medycznego. 

Zapytanie nr29 

29. Proszę o informację na temat rodzaju wyposażenia dodatkowego w pojazdach 

wskazanych w pkt 25 (Myślę że chodzi o pkt.28.) 

Odpowiedź: RJA00998  - .2 szt. aparatów  oddechowych, torba ratownicza R1,deska 

ortopedyczna, pilarka Sztil, pilarka do stali i betonu, agregat prądotwórczy,  radiotelefon 

nasobny, węże, prądownice, motopompa szlamowa i pływająca.   RJA22YF -    4 szt. 

aparatów  oddechowych, torba ratownicza R1,deska ortopedyczna, pilarka Sztil, pilarka 

ratownicza, szyny Klamera, zestaw ratownictwa tlenowego, agregat prądotwórczy,  

radiotelefon nasobny, węże, prądownice, motopompa szlamowa i pływająca 

Zapytanie nr30 

30. Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych w pojazdach 

mających być ubezpieczone w zakresie AC. 

Odpowiedź: Pojazdy są garażowane i zamykane. 

Zapytanie nr31 



31. Proszę o informację na temat oczekiwanego zakresu ASSISTANCE dla pojazdu 

CITROEN BERLINGO RJA26266. 

Odpowiedź: ASSISTANCE w zakresie podstawowym. 

Zapytanie nr32 

32. W odniesieniu do ubezpieczenia NNW członków OSP prosimy o potwierdzenie 

przyjęcia dwóch polis zgodnie z poniższym:  

a.   Polisa obowiązkowa z SU 68.102 PLN - Zakres wyłącznie wg ustawy  

b. Polisa dobrowolna z sumą ubezpieczenia 8.000 PLN zakres rozszerzony o:  

- koszty leczenia 30% sumy ubezpieczenia w tym nabycie środków pomocniczych i 

przedmiotów ortopedycznych, przeszkolenie zawodowe inwalidów, oparzenia odmrożenia, 

jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu.  

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wystawie dwóch polis na warunkach zawartych 

w ogłoszeniu w punkcie V. C. 

 

 

     Z-ca Wójta 

       / -- / 

Franciszek Liszka 

 


