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       Uczestnicy postępowania  

       -  wszyscy 

 

 

 Dotyczy wyjaśnienia na zapytania w postępowaniu na Wykonanie usługi 

ubezpieczenia  mienia,  odpowiedzialności  cywilnej i komunikacyjne  majątku Gminy 

Roźwienica  o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. 

zm.) określonego w art. 4 pkt. 8,  

 

Wyjaśnienie nr 2 

 

W związku z otrzymanym zapytania do zaproszenia do złożenia oferty Gmina Roźwienica 

wyjaśnia: 

 

Wnioski: 

 

1. Usunięcie z  wymaganego zakresu ubezpieczenia  mienia od ognia i innych zdarzeń  

losowych ryzyka pośredniego uderzenia pioruna i szkód  powstałych  w skutek 

przepięcia . Szkody powstałe w skutek tych ryzyk  zgodnie  z zapisami zaproszenia są 

objęte  ubezpieczeniem  na warunkach określonych w  klauzulach  przepięć i 

pośredniego uderzenia pioruna. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w  wyżej  wymienionym zakresie. 

2.  Zmianę treści klauzuli  płatności rat  na: 

W przypadku wypłaty odszkodowania  Ubezpieczyciel  nie jest uprawniony do 

potrącenia  z  kwoty odszkodowania  rat jeszcze nie wymagalnych . 

Pozostałe  zapisy zaproponowanej  treści   klauzuli  odnoszą się do kwestii  

uregulowanej w klauzuli płatności rat. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w  wyżej  wymienionym zakresie. 

3.  Zmianę treści klauzuli dewastacji  na: 

Niniejszą klauzulą objęte są od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji  

budynki , budowle , lokale i znajdujące się w  nich mienie , z wyłączeniem wartości 

pieniężnych . Dewastacja  rozumiana jest  jako umyślne  zniszczenie lub uszkodzenie 

mienia przez osoby trzecie. 



Niniejsza klauzula  nie ma zastosowania jeżeli powstała szkoda może zostać 

zlikwidowana  w ramach ubezpieczenia  mienia  od dewastacji , w ubezpieczeniu 

mienia od kradzieży i rabunku. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w  wyżej  wymienionym zakresie. 

4. W ubezpieczeniu mienia  od  kradzieży  z włamaniem i rabunku  z  rozszerzeniem  o 

dewastację  zmianę treści klauzuli  automatycznego  uzupełnienia sumy  ubezpieczenia 

na: 

Po wypłacie jakiegokolwiek odszkodowania  suma ubezpieczenia zostaje 

automatycznie przywrócona  do wysokości sumy  ubezpieczenia określonej w polisie . 

Ubezpieczający jest zobowiązany  do opłaty składki , naliczonej wg takich samych 

stawek jak  w polisie zasadniczej i  zgodnie z  zasadą  pro rata temporis. 

Postanowienia  niniejszej  klauzuli nie mają zastosowania do klauzuli kradzieży 

zwykłej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w  wyżej  wymienionym zakresie. 

5. W ubezpieczeniu  odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie  odpowiedzialności cywilnej 

w związku  z administrowaniem  i utrzymaniem sieci dróg , zmianę poprzez dodanie : 

Wykonawca nie odpowiada za kolejne szkody , powstałe z tej samej przyczyny w 

danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczenia . 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w  wyżej  wymienionym zakresie. 

6.  Zmianę wzorów załączników do oferty , w ten sposób , aby  załączniki  do oferty 

określającej składki za ubezpieczenie odnosiły się do składek za poszczególne rodzaje 

ubezpieczeń(  oddzielnie  dla ubezpieczeń  komunikacyjnych , ubezpieczeń NNW ,  

ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów  , ubezpieczenia mienia  od 

kradzieży z włamaniem i rabunku , ubezpieczenia szyb od stłuczenia i ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian wzorów druków w załączniku nr 1 do oferty. 

Wzory  druków stanowią dalszą cześć wyjaśnień. 

SKŁADKI   

UBEZPIECZEŃ  W  ZŁ 
Załącznik nr 1 do oferty 

 

Tabela nr 1 ubezpieczenia komunikacyjne  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp Użytkowany 

przez: 

Numer rejestracyjny  Zakres ubezpieczenia Składka w zł 

1 OSP Bystrowice RJA 42CA OC,  

NNW 

 

2 OSP Cząstkowice RJA 83JX OC, 

 NNW 

 

3 OSP Czudowice RJA L608 OC, 

 NNW 

 

4 OSP Chorzów RJA S998 OC, NNW  

5 OSP Chorzów RJA 0098 OC,  

AC( na wartość 40.000,00zł bez  

VAT) NNW 

 

6 OSP Roźwienica RJA 22YF OC,  

AC( na wartość 40.000,00zł bez  

VAT), 

NNW 

 

7 OSP Roźwienica RJA 52HE OC, 

 NNW 

 

8 OSP Rudołowice RJA 03011 OC,  

NNW 

 

9 OSP Tyniowice RJA L839 OC,  

NNW 

 

10 OSP Węgierka PRA 580B OC,  

NNW 

 

11 OSP Więckowice RJA 71MG OC,  

NNW 

 

12 OSP Wola 

Roźwienicka 

RJA 89CS OC,  

NNW 

 

13 OSP Wola 

Węgierska 

RJA E521 OC,  

NNW 

 

14 Gmina 

Roźwienica 

Brak (koparko 

ładowarka) 

OC, 

AC (na wartość 65.000,00zł bez 

VAT), NNW 

 

15 Gmina 

Roźwienica 

RJA 07500 OC,  

C na wartość 50.000,00zł bez VAT), 

NNW 

 

16 Gmina 

Roźwienica 

RJA P36 OC,  

NNW 

 

17 Gmina 

Roźwienica 

RJA 26266 OC,  

AC ( na wartość 48.000,00zł bez 

VAT), NNW,  

Assistance 

 



Tabela nr 2 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych 

straży pożarnych 

Lp  

Przedmiot ubezpieczenia 

 

 

 

 

Ilość 

ubezpieczonych 

 

 

Składka w zł 

 

1. 

 

Ubezpieczenie NNW członków OSP 

    

  72 osoby 

 

 

 

 

 Tabela nr 3 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 

Budynki , budowle , maszyny i urządzenia oczyszczalni ścieków, ujęć wody , przepompowni, 

pompowni i wyposażenia 

Lp  

Przedmiot ubezpieczenia 

 

 

 

 

Lokalizacja  

 

 

Składka w zł 

1.  

Budynek  :  - socjalny 

                     - techniczny  

                     - techniczny 

                     - krat   

Stacja trafo i linia 15 kV  

Reaktor osadu 

Reaktor osadu 

Wiata 

Ogrodzenie 

Oświetlenie zewnętrzne 

Urządzenia (wyposażenie ) oczyszczalni 

ścieków jak w ewidencji U G Roźwienica 

Agregat prądotwórczy 

 

 

Oczyszczalnia 

ścieków 

Wola Roźwienicka 

    

   

 

 

 

 

 

2.  

Budowla kontenerowa , zbiornik 

wyrównawczy, stacja trafo 15 kV i dwie 

studnie głębinowe 

  

Urządzenia ( wyposażenie ) stacji 

 

 

Stacja ujęcia i 

uzdatniania wody 

Tyniowice 

 

 

 

3.  

Budynek  , 2 zbiorniki wyrównawcze, 

 stacja trafo 15 kV , trzy studnie głębinowe 

 

Urządzenia (wyposażenie ) stacji 

 

 

Stacja ujęcia wody 

Wola Roźwienicka 

 

 

 

4. Przepompownie ścieków, przepompownie Teren gminy  



ścieków lokalne, pompownie wody oraz 

pompownia wody ze zbiornikiem  

wyrównawczym wymienione w tabeli w 

załączniku nr 4 

Roźwienica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 

Budynki , budowle i obiekty pozostałe, wyposażenie 

L.p. 
Nazwa 

przeznaczenie 
Adres 

Składka w zł 

1. WDK Wola Roźwienicka  

2. Remiza OSP Wola Roźwienicka  

3. WDK + remiza OSP Cząstkowice  

4. WDK Czudowice  

5. Budynek komunalny Czudowice  

6. WDK+ remiza OSP Bystrowice  

7. WDK + remiza OSP Więckowice  

8. WDK+ remiza OSP Tyniowice  

9. Budynek mieszkalny Tyniowice  

10. WDK + remiza OSP Chorzów  

11. WDK, remiza OSP, bibloteka Węgierka  

12. WDK + remiza OSP Wola Węgierska  

13. WDK Rudołowice  

14. Remiza OSP Rudołowice  

15. WDK+ remiza OSP Roźwienica  

16. Stara szkoła,  biblioteka Roźwienica  

17. Budynek komunalny 1b (rechabilitacja) Roźwienica  

18. Budynek komunalny 1a Agronomówka Roźwienica  

19. Budynek Urzędu Gminy + ogrodzenie Roźwienica  

20. ORLIK  (szatnia) Roźwienica  

21. Budynek komunalny(stara Szkoła) Chorzów  

22. Stadion sportowy Roźwienica  

23. Budynek szatni  (Nowy) Roźwienica  

24. Budynek Mieszkalny dwu lokalowy Rudołowice  

25. Most na rzece  Mleczka Wola Roźwienicka  

26. Szatnia sportowa na Węgierce Węgierka  

27. Wyposażenie budynków będących w 

posiadaniu gminy 

Teren Gminy  

  

 

 

 



Tabela 5 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Składka w zł 

1. 
Wyposażenie budynków będących w 

posiadaniu gminy 

 

2. 

Gotówka 

- od kradzieży z włamaniem 

- od rabunku w lokalu 

- od rabunku podczas transportu 

 

 

 

 

 

Tabela 6 

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Składka w zł 

1. Szyby od stłuczenia 

 

 

 

 

Tabela 7 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Składka w zł 

1. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej 

wraz z ryzykami dodatkowymi 

(w tym odpowiedzialność cywilna  z 

tyt. administrowania i utrzymania dróg, 

chodników) 

 

 

  

Równocześnie w związku ze składanymi zapytaniami do zapytania o cenę z 

dnia 31 października 2012r w sprawie zamówienia  ubezpieczenia mienia i 

odpowiedzialności cywilnej, NNW z tytułu prowadzonej przez Gminę 

Roźwienica działalności oraz ubezpieczenie komunikacyjne, nr sprawy 

RG.271.21.2012. - przedłużamy termin składania  ofert do dnia 15 listopada 

2012r do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2012 r. o 

godz. 11:15. 

 

Z-ca Wójta                                        

              / -- /   

       Franciszek Liszka 

 


