
Toruń, 21.01.2013 r. 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2010 r., Nr 

113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający informuje o pytaniach Wykonawcy, które 

wpłynęły do Zamawiającego oraz o udzielanych na nie odpowiedziach. 

 

1. Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być budynki mieszkalne? jeżeli tak prosimy o ich 

wykaz  z podaniem roku budowy, konstrukcji ścian i dachu, rodzaju pokrycia dachu, 

informacji o przeprowadzonych remontach, liczby lokali mieszkalnych 

 

 

2. Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o rok budowy poszczególnych budynków, opis 

konstrukcji oraz informację o przeprowadzonych w przeciągu ostatnich 15 lat remontach 

generalnych oraz zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 

 

Odpowiedź na pytania 1 i 2: Rodzaje budynków zostały podane w zastawieniu. Podanie wykazu 

konstrukcji ścian i dachu oraz pokrycia dachowego, a także informacji o przeprowadzonych 

remontach  wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji budynków. W tym zakresie przed otwarciem 

ofert na pewno nie udzielimy informacji.  Wykonawca może jednak sam dokonać lustracji obiektów 

przeznaczonych do ubezpieczenia. 

 

3. Prosimy o uzupełnienie wykazu szkód poprzez podanie przyczyn i okoliczności powstania 

poszczególnych szkód o za okres min. 5 ostatnich lat..  

 

Odpowiedź: W specyfikacji uwzględniona jest szkodowość za okres ostatnich trzech lat. 

Zamawiający nie dysponuje informacją o szkodowości z innego okresu, przy czym standardowo 

dla Wykonawców okres trzyletni przebiegu ubezpieczenia jest wystarczający do oceny ryzyka i 

skalkulowania składki. 

 

Jednocześnie Zamawiający uzupełnia informację o przebiegu ubezpieczenia  otrzymaną od 

jednego  z ubezpieczycieli już po wszczęciu procedury przetargowej. 

 

Rodzaj ubezpieczenia 

2010 2011 2012 Rezerwy 

TU na 

wypłacenie 

szkód 

Ilość 

szkód 
Wypłata w zł 

Ilość 

szkód 
Wypłata w zł 

Ilość 

szkód 

Wypłata w 

zł 

Mienie od ognia i 

innych zdarzeń 

losowych 

9 10 286,66 zł 2 7 517,92 zł 2 1 766,00 zł - 

OC działalności - - - - - - - 

Kradzież - - - - - - - 



NNW OSP - - - - - - - 

Sprzęt elektroniczny - - - - - - - 

Przedmioty szklane 1 126,94 zł 4 3 661,32 zł - - - 

OC komunikacyjne - - - - - - - 

AC komunikacyjne - - - - 1 748,00 zł - 

RAZEM: 10 10 413,60 zł 6 11 179,24 zł 3 2 514,00 zł   

 

 

4. Czy w budynkach przeprowadzane są regularne przeglądy techniczne budynków, sprzętu i 

urządzeń oraz instalacji  przeciwkradzieżowych.  

 

Odpowiedź: Tak . W każdym Budynku przeprowadzone są odpowiednie przeglądu i inspekcje. 

Potwierdzane są odpowiednimi wpisami. Nie wszystkie budynki posiadają jednak instalacje 

przeciwkradzieżowe. W budynkach mieszkalnych zabezpieczenia są organizowane we własnym 

zakresie przez mieszkańców.  

 

5. Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych 

powodzią i znajdują się w (jeżeli są):  

 

a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? ( tereny między linią brzegu a wałem 

przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału 

przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów 

wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego) 

b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią ? ( tereny narażone na zalania w przypadku  przelania 

się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów 

przeciwpowodziowych , zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych 

pasa technicznego) 

 

Odpowiedź: Budynki nie znajdują się w obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią   

 

 

6. Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być budynki nieużytkowane, pustostany lub 

przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, to prosimy o ich wskazanie. 

 

Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki nieużytkowane, pustostany lub przeznaczone 

do rozbiórki. 

 

7. Prosimy o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 20 latach na terenie wymienionych 

lokalizacji wystąpiła powódź lub podtopienie? 

 

Odpowiedź: W okresie 20 ostatnich lat na terenie wymienionych lokalizacji nie wystąpiła powódź ani 

podtopienie. 

 

 

8. Prosimy o udzielenie informacji czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na 

terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy?  

 

Odpowiedź:  Mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami 

skarp lub zboczy. 

 

9. Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczane obiekty spełniają wszystkie wymogi w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.  



 

Odpowiedź: Tak. 

 

10. Czy wykonywane są przeglądy budynków w okresach 5-letnich 

 

Odpowiedź: Tak. Tam gdzie  przepisy prawa wymagają raz na 5 lat, a tam gdzie przeglądy powinny 

być raz w roku to są wykonywane raz w roku. 

 

11. Czy instalacje i urządzenia techniczne w budynkach są sprawne i posiadają aktualne badania i 

przeglądy techniczne 

 

Odpowiedź: Tak 

 

12. Prosimy o przyjęcie do ubezpieczenia wartości rzeczywistej  dla obiektów których wiek 

przekracza 50 lat  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 

 

13. W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały wykonane 

następujące remonty: 

a)    Wymiana instalacji elektrycznej,  

b)    Wymiana pokrycia dachowego,  

c)     Wymiana konstrukcji dachu,  

d)    Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,  

e)    Wymiana stolarki okiennej,  

f)     Wymiana instalacji centralnego ogrzewania  

g)    Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa  

 

Odpowiedź: We wszystkich budynkach starszych niż 50 lat zostały wykonane wymienione remonty. 

W celu podania dat należy przeprowadzić inwentaryzację. 

 

14. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez przeniesienie klauzuli: 

 Likwidacyjna 

 Likwidacyjna Auto casco 

 Zbycia przedmiotu ubezpieczenia 

 Przyjmująca istniejący system zabezpieczeń 

                z klauzul obligatoryjnych do wykazu klauzul fakultatywnych 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 

 

 

15. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla 

klauzuli ubezpieczenia robót  budowlano-montażowych. Proponujemy limit 100 000 PLN 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 

 

 

16. Proszę o udzielenie informacji w zakresie wysypiska śmieci: 

a. czy Zamawiający posiada wysypisko śmieci i czy jest ono przedmiotem ubezpieczenia w 

ramach niniejszego przetargu 

b. gdzie jest zlokalizowane wysypisko, na jakiej powierzchni, na jakiej wysokości 

c. czy na wysypisku śmieci znajdują się odpady niebezpieczne   

d. od kiedy funkcjonuje wysypisko śmieci i czy nie jest planowane w najbliższym czasie jego  

e. czy zakres ubezpieczenia OC ma pokrywać szkody powstałe w związku z posiadaniem 

wysypiska śmieci, jeżeli tak, to proszę o możliwość wyłączenia z ubezpieczenia. 



 

Odpowiedź:  

 

a. Zamawiający posiada wysypisko śmieci , ale jest ono zamknięte. 

b. Miejscowość Fałkowice 

c. Na wysypisku nie znajdują się odpady niebezpieczne 

d. Wysypisko jest już zamknięte 

e. Zakres ubezpieczenia OC dotyczy w przypadku Zamawiającego wszelkiego posiadanego 

mienia , w przypadku wysypiska śmieci nie obejmuje ono szkód wyrządzonych w środowisku 

naturalnym. 

 

17. Proszę o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą 

działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, 

przychodnie lecznictwa otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie 

takiej działalności w okresie ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: Ochroną nie są objęte żadne jednostki prowadzące działalność leczniczą itp. 

 

 

18. W odniesieniu do OC działalności prosimy o wykreślenie klauzuli rzeczoznawców 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 

 

19. Proszę o uszczegółowienie informacji w załączniku nr 4 o szkodowości o następujące 

informacje:  

• wskazanie ryzyka z jakiego dana szkoda została wypłacona 

• data zdarzenia  

• data zgłoszenia  

• kwota wypłaty  

• kwota rezerwy  

• opis na czym polegała  

• jeśli mamy do czynienie z  rezerwą -  na jakim etapie likwidacji jest dana sprawa i opis max. 

szczegółowy na czym polega ww. szkoda (z rezerwą  mamy do czynienia raczej przy 

szkodach osobowych i wiedza, czy mamy do czynienia z wypadkiem śmiertelnym , czy 

złamaną  ręką, bądź stłuczeniem palca  

• W przypadku szkód z OC – Identyfikacja szkody: 1)szkoda osobowa, 2) szkoda rzeczowa na 

drogach, 3) szkoda rzeczowa inna)  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie pytania, szkodowość podano w załączniku nr 9 do SIWZ, a 

nie w załączniku nr 4 oraz nie wykazano szkód w zakresie ubezpieczenia OC. 

 

 

20. Proszę o informację na jaki dzień została sporządzona informacja o szkodowość 

 

Odpowiedź: Szkodowość została sporządzona na dzień 15 stycznia 2013r. Jednocześnie w 

odpowiedzi na pytanie nr 3 Zamawiający uzupełnia informację o przebiegu ubezpieczenia  

otrzymaną od jednego  z ubezpieczycieli już po wszczęciu procedury przetargowej. 

 

21. Jakie drogi są w utrzymaniu Zamawiającego (gminna, powiatowa itp.) oraz prosimy o podanie 

stanu nawierzchni? Prosimy o wykaz dróg z podaniem ich długości.  

 

Odpowiedź: Zamawiający zarządza drogami gminnymi , ewentualnie drogami podmiotów 

trzecich na podstawie porozumienia umowy. Stan Dróg jest różny, pozostałe informacje 

znajdują się w poniższym wykazie. 

 



                     WYKAZ   DRÓG   GMINNYCH      GMINA  POKÓJ    

NR  DROGI NAZWA DROGI DŁUGOŚĆ   KM NAWIERZCHNIA 

101601 O Krzywa Góra przez wieś  0.285 Bitumiczna  

101602 O Lubnów –przysiółek Szubiennik –

granica gminy Murów 

 2.300 Tłuczniowa 

101603 O Lubnów – Kopalina  3.500 Gruntowa ulepszona 

101604 O Fałkowice – Osiek  1.200 Betonowa /gruntowa 

101605 O Dąbrówka Dolna -Zieleniec 11.845 Bitumiczna /tłuczniowa 

/gruntowa 

101606 O Kozuby – Żabiniec 0.485 Bitumiczna 

101607 O Dąbrówka Dolna – Okoły 2.700 Gruntowa 

101608 O  Pokój – Domaradz 4.800 Bitumiczna/ gruntowa 

101609 O Dąbrówka Dolna-granica gminy 

Murów (Grabice) 

3.830 Bitumiczna /gruntowa 

101610 O  Pokój-Czarna Woda 2.344 Bitumiczna/Gruntowa 

101611 O Mielęcin-Jagienna 3.800 Gruntowa 

101612 O  Krogulna – Dzików 2.000 Bitumiczna gruntowa 

101613 O Siedlice –Kuźnica Katowska 1.000 Bitumiczna /gruntowa 

101614 O Krogulna –Siedlice   3.900 Ulepszona z emulsji i 

grysów/bitumiczna 

101615 O Pokój- granica gminy Popielów 

(Nowe Siołkowice) 

2.600 Gruntowa 

101616 O Krzywa Góra  - Ładza 2.600 Gruntowa 

101842 O Kaniów – Popielów 2.200 Gruntowa 

101618 O (Grabczok)  gmina Murów-Ładza 2.300 Gruntowa ulepszona 

101619 O  Domaradz Fałkowice 3.705 Ulepszona z emulsji i 

grysów/bitumiczna 

101620 O Pokój –granica gminy 

Murów(Grabice) 

7.100 Gruntowa 

101621 O ul. Sienkiewicza w Pokoju 0,313 Bitumiczna 



101622 O ul. Nowy Świat w pokoju 0,530 Bitumiczna 

101623 O ul. 1 Maja w Pokoju 1,297 Bitumiczna 

 

WYKAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH 

POKÓJ 

  1. Wojska Polskiego - 1198 m  

  2. Mariacka  -   351 m 

  3. Nowy Świat -   530 m 

  4. Średnia  -   831 m 

  5. Żeromskiego -   752 m 

  6. Sienkiewicza -   313 m 

  7. Rataja  -   230 m 

  8. Reja   - 1050 m 

  9. Krzywa  -   535 m 

            10.Krasickiego  -   135 m 

            11.Kolejowa  -   400 m 

            12.Winna Góra -   680 m 

            14.Podleśna  -   390 m 

            15.Skośna  -   441 m 

            16. Kościelna  -   407 m 

  17. KRÓTKA 

 

ZAWIŚĆ- KOPALINA 

  1. Wierzbicka  -   195 m 

  2. Przyszłości  -   105 m 

  3. Opustowa  -   150 m 

 

 



LUBNÓW 

  1. Polna  - 1320 m 

  2. Powstańców Śl. -   505 m 

  3. Wiejska  - 1797 m 

 

ŁADZA 

  1. Wiejska  - 1306 m 

  2. Reymonta  -   799 m 

  3. Leśna  -   425 m 

  4. Polna  -   776 m 

  5. Piaskowa  -   565 m 

 

DOMARADZKA KUŹNIA 

  1. 1-go Maja  -   530 m 

  2. Opolska  -   234 m 

  3. Nad Rzeką  -   530 m 

  4 Leśna /Szubienic/ -   260 m 

  5. Polna 

DĄBRÓWKA DOLNA 

1. Budkowska 

2. Paryska 

 

KROGULNA: 

1. ŚREDNIA 

2. SZKOLNA 

3. POLNA 

4. DOLNA 

5. RYBACKA 

   

 

Łączna długość 22,2 km 



 

22. Czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje przejąć jednostkę, która posiada/zarządza 

wysypiskiem śmieci. 

 

Odpowiedź: Nie. 

 

23. Czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje przejąć jednostkę prowadzącą działalność 

medyczną.  

 

Odpowiedź: Nie. 

 

 

24. Prosimy o uzupełnienie wykazu pojazdów stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ o 

następujące informacje: liczba miejsc, rodzaj pojazdu, numery rejestracyjne. 

 

Odpowiedź: Poniżej uzupełniony wykaz pojazdów.



Lp. Nr rej. Marka, typ/model Rodzaj Poj./ład. L. miejsc Rok prod.  Nr nadwozia  Aktualna suma AC  

1 ONAY312 Gniotpol przyczepa lekka  -/580 nd. 2004 SY907516640GK1055 - 

2 ONAG266 STAR G3M8 pożarniczy 6642/- 6 1984 2436 19 500,00 zł 

3 ODI5113 Jelcz 316M pożarniczy 11100/7400 4 1983 4558 17 500,00 zł 

4 ONAW867 URSUS C330 

Ciągnik 

rolniczy 1960/0  1 1987 405923 - 

5 ONAX868 Autosan D-44B przyczepa -./3500   - 1980 20976  - 

6 ONA7J83 Mercedws Benz Atego pożarniczy 6374/5850 6 2008 WDB9763641L363468 405 000,00 zł 

7 ONAL580 

OPEL VIVARO 1,9 DTI 

L2W1 ciężarowy 1870/BD  9 2003 N0LF7BCB64V614489 21 000,00 zł 

8 ONA5J93 Daimler Benz LAF pożarniczy 5636/4250 9 1985 35811715176146 15 000,00 zł 

9 ODH4004 STAR 244 pożarniczy 6830/5000 6 1984 9446 17 000,00 zł 

10 ODA5497 JELCZ 008GMB pożarniczy 6830/4500 6 1987 10720 20 000,00 zł 

11 OEW5539 Star 266 pożarniczy 6847/5000 6 1980 27052 13 000,00 zł 

12 ODH1100 STAR P244L pożarniczy 6842/3000 5 1979 5196 12 000,00 zł 

13 OPS599P 

AGROMET T042 

WAFRAMA  przyczepa -/7000  - 1988 880177 - 

14 OPU174F URSUS 255 MF 

 ciągnik 

rolniczy 2502/0  1 1991 58428 - 



15 - 

KOPARKO - 

ŁADOWARKA wolnobieżny  - -  1993 2771 - 

16 - beczka przyczepa -   - 1980 -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

25. Proszę o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia  było dotknięte ryzykiem 

powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego 

bądź osunięcia się ziemi od 1996roku do dnia dzisiejszego? 

 

Odpowiedź: Nie, sporadycznie pojawiały się jedynie deszcze nawalne. 

 

26. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej   

 w wysokości 300 PLN  w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

 w wysokości 300 PLN  w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i 

dewastacji 

 w wysokości 300 PLN  w ubezpieczeniu stacjonarnego sprzętu elektronicznego, 10% 

wartości szkody min. 300PLN w ubezpieczeniu przenośnego sprzętu elektronicznego 

 w wysokości 300 PLN  w ubezpieczeniu OC  (z wyłączeniem OC z tyt. zarządzania 

drogami). 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości: 

100 PLN  w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

100 PLN w ubezpieczeniu mienia od kradzieży  z włamaniem, rabunku ii dewastacji 

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej Zamawiający nie wprowadza 

żadnych zmian do specyfikacji. 

27. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu OC z tyt. zarządzania drogami   

w wysokości 500 zł w każdej szkodzie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do specyfikacji. 
 

 

28. Prosimy o zmianę limitu dotyczącego szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, 

rynien, szczelin  w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej (bez względu na ich przyczynę) 

z 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na z 50 000,00 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę limitu dotyczącego szkód powstałych wskutek 

nieszczelności dachów, rynien, szczelin  w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej (bez względu 

na ich przyczynę) na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 50 000,00 zł. 

 

29. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie stanowią budynki wyłączone z 

eksploatacji.   

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotu ubezpieczenia nie stanowią budynki wyłączone 

z ekspoloatacji. 



30. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjne w wysokości 500,00zł.   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 

PLN  w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

31. Prosimy o informację, czy Gmina Pokój posiada lub zarządza wysypiskiem śmieci?   

Odpowiedź: Zamawiający posiada wysypisko śmieci , ale jest ono zamknięte. Zakres ubezpieczenia 

OC dotyczy w przypadku Zamawiającego wszelkiego posiadanego mienia , w przypadku wysypiska 

śmieci nie obejmuje ono szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym. 

 


