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Odpowiedź i na zapytania 
 

 

 dot.: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 

Gminy Namysłów w zakresie: 1) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych, 2) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku  

oraz od kradzieży zwykłej, 3) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich 

ryzyk, 4)ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 5) ubezpieczenia szyb  

od stłuczenia, 6) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
 
 

 Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania o następującej treści: 
 

Pytanie nr 1: Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje  

(np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne 

poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie  

z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych 

wykonawców oraz według wskazań producenta. 

 

Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem 

pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym 

przeznaczeniem. 

Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają  

oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto aby to 

zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu. 

 

Pytanie nr 3: Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają 

aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan 

techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe wymagające 

interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi 

przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej? 

 

Pytanie nr 4: Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowe, instalacje odgromową? 

 

 

Pytanie nr 5: W przypadku, gdy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się pustostany, 

budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym stanie technicznych lub awaryjnym, 

wnioskujemy o ich wyłączenie z ubezpieczenia,  

lub: 

- przyjęcie do ubezpieczenia tego typu budynków w wartości rzeczywistej, niezależnie od stanu 

technicznego budynku, 

- wprowadzenie udziału własnego w wysokości 30% wartości szkody dla takich budynków,  

- wprowadzenie zapisu, że do tego typu budynków nie mają zastosowania klauzule dodatkowe. 
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Pytanie nr 6: Czy na okres 2017 - 2018 planowane są w Gminie lub jednostkach organizacyjnych 

objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy? 

 

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli 

tak, prosimy o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez 

Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem 

przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń  

do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami?  

 

Pytanie nr 8: Czy w chwili obecnej na terenie Gminy lub jednostek organizacyjnych objętych 

ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu trwają remonty, jakieś inwestycje budowlane, 

remontowe, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona 

działalność. 

 

Pytanie nr 9: Prosimy o podanie informacji czy Gmina lub podległe jednostki organizacyjne 

wynajmują innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest 

prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki rodzaj 

działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane 

 

Pytanie nr 10: W odniesieniu do rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych 

zdarzeń losowych o uderzenie pojazdu, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności  

w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie 

innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 11: Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla graffiti, 

lub wskazanie innej franszyzy akceptowanej przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 12: Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł  

dla kradzieży zwykłej, lub wskazanie innej franszyzy akceptowanej przez Zamawiającego oraz 

obniżenie limitu do 5000 zł. 

 

Pytanie nr 13: W odniesieniu do klauzuli rzeczoznawców – prosimy o dopisanie w treści klauzuli,  

że zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 14: W odniesieniu do klauzuli likwidacji szkód drobnych, prosimy o wprowadzenie 

zapisu: „Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w ubezpieczeniu kradzieży zwykłej.” 

 

Pytanie nr 15 : W odniesieniu do klauzuli składowania, prosimy o potwierdzenie czy  

do ubezpieczenia zgłoszone jest mienie przechowywane poniżej poziomu gruntu i co to jest za mienie, 

.laka jest wartość tego mienia? Czy jest przechowywane bezpośrednio na podłodze, czy np.  

na regalach? 

 

 

Pytanie nr 16: Prosimy 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. 

 

Pytanie nr 17: Prosimy o potwierdzenie, czy w okresie ostatnich pięciu lat wystąpiły zdarzenia 

mogące skutkować wypłatą odszkodowania w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi. 
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Pytanie nr 18: Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający posiada/ zarządza/ administruje 

wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak, to wykonawca prosi o podanie 

poniższych informacji: 

a) Gdzie się znajduję – adres 

b) Od kiedy funkcjonuje 

c) Na jak dużym obszarze 

d) Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy 

e) Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska 

f) Czy są składowane odpady niebezpieczne. 

g) W jaki sposób jest zabezpieczone składowisko, szczególnie pod względem zanieczyszczeń  

w środowisku. 

 

Pytanie nr 19: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem  

oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem 

działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów  

lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 

 

Pytanie nr 20: Prosimy o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg. 

 

Pytanie nr 21: W odniesieniu do Klauzuli warunków i taryf wykonawca prosi o wykreślenie  

z zakresu tej klauzuli w ramach ubezpieczenia OC działalności. 

 

Pytanie nr 22: Prosimy o podanie liczby nieruchomości najmowanych oraz jaka jest ich wartość, 

przeznaczenie najmowanych nieruchomości, rodzaj i wartość mienia znajdującego się w tych 

nieruchomościach 

 

Pytanie nr 23: Prosimy o potwierdzenie, ze zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym 

przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego. 

 

Pytanie nr 24: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy.  

Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela 

to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej 

SIWZ. 

 

Pytanie nr 25: W odniesieniu do przedstawionej szkodowości uprzejmie prosimy o informację  

czy dotyczy ona ubezpieczenia w takim samym zakresie jak obecnie wnioskowany, w szczególności 

zakres ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne i udziały własne. W przypadku 

występowania różnić prosimy o ich wskazanie. 

 

 

Pytanie nr 26: Prosimy o potwierdzenie czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody w mieniu, 

które nie było zgłoszone do ubezpieczenia albo szkody, co do których była odmowa wypłaty 

odszkodowania; jeśli tak, prosimy o wykaz takich szkód 

 

Pytanie nr 27: Prosimy o potwierdzenie, czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone  

do ubezpieczenia lokalizacje, tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie 

wystąpiły w okresie 4 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? 
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Pytanie nr 28: Prosimy o potwierdzenie, czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone  

do ubezpieczenia lokalizacje, tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie 

wystąpiły w okresie 4 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? 

 

Pytanie nr 29: Prosimy o potwierdzenie, czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem 

ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach 

zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnym programie ubezpieczeniowym lub nie wykazane 

szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności  

(ile takich szkód, jakie szkody). 

 

wyjaśnia, że: 

Ad. 1   Zamawiający potwierdza. 

Ad. 2   Zamawiający potwierdza. 

Ad. 3   Zamawiający potwierdza. 

Ad. 4   Zamawiający nie potwierdza. 

Ad. 5   Zamawiający wyraża zgodę na:  

 przyjęcie do ubezpieczenia tego typu budynków w wartości rzeczywistej, niezależnie 

od stanu technicznego budynku, 

 wprowadzenie udziału własnego w wysokości 30% wartości szkody dla takich budynków,  

 wprowadzenie zapisu, że do tego typu budynków nie mają zastosowania klauzule 

dodatkowe. 

Ad. 6   Nie. 

Ad. 7   Planowane inwestycje określa załącznik.  

Ad. 8   Nie. 

Ad. 9  Tak. Potwierdzona jest tam działalność administracyjno – biurowa. W budynku dworca PKP 

prowadzona jest również działalność gastronomiczna. 

Ad. 10  Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. 

Ad. 11  Zamawiający nie wyraża zgody. 

Ad. 12  Zamawiający nie wyraża zgody. 

Ad. 13  Zamawiający wyraża zgodę. 

Ad. 14  Zamawiający wyraża zgodę. 

Ad. 15 Zamawiający informuje, iż może się zdarzyć, że mienie przechowywane będzie poniżej 

poziomu gruntu. Mogą to być zarówno sprzęty elektroniczne jak i inne środki trwałe. Mienie 

może być posadowione bezpośrednio na podłodze. Jednocześnie Zamawiający nie jest  

w stanie podać konkretnej wartości. 

Ad. 16  Zamawiający potwierdza. 

Ad. 17  Zamawiający informuje, iż nie było takich sytuacji. 

Ad. 18  Zamawiający nie  posiada / nie zarządza / nie administruje ani wysypiskiem śmieci,  

 ani   zakładem utylizacji odpadów. 

Ad.19   Zamawiający potwierdza. 

Ad. 20  Zamawiający ocenia stan techniczny dróg jako dobry.  

Ad. 21   Zamawiający wyraża zgodę. 

Ad. 22   Zamawiający informuje, iż taka informacja znajduje się w załączniku nr 6 do siwz.  

Ad. 23   Zamawiający potwierdza. 

Ad. 24   Zamawiający potwierdza. 

Ad. 25  Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres dotychczas posiadanego ubezpieczenia jest 

zbieżny z zakresem wnioskowanym w SIWZ. Dotyczy to zarówno rodzaju ryzyk  

jak i franszyz czy udziałów własnych. 
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Ad. 26 Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż były szkody, które zostały zgłoszone, ale nie        

zakończyły się wypłatą odszkodowania. Szkody te dotyczyły ryzyka OC zarządcy drogi,  

a brak wypłat wynikał z braku winy Zamawiającego. 

Ad. 27   Zamawiający potwierdza. 

Ad. 28   Patrz odpowiedź na pytanie nr 27. 

Ad. 29   Zamawiający informuje, iż nie było takich przypadków. 

 Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 

 

 

 

 

 
 

KK/KK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.namyslow.eu/
http://www.bip.namyslow.eu/


ul. Stanisława Dubois 3,  46-100 Namysłów,   tel.  77 419-03-59,  fax. 77 410-48-41 

http://www.namyslow.eu          http://www.bip.namyslow.eu        e-mail:  zamowienia@namyslow.eu 

Załącznik – planowane inwestycje 

 

   Nazwa zadania   inwestycyjnego 
Nakłady                       

do wykonania                     

4 5 

Budowa drogi w Łączanach 150 000,00 

Przebudowa drogi w Mikowicach 150 000,00 

Przebudowa ulicy Rabiegi w Namysłowie 300 000,00 

Budowa drogi Namysłów - Kamienna 500 000,00 

Przebudowa ul. Fortecznej w Namysłowie 117 520,00 

Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka 

w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem 
4 500 000,00 

Budowa parkingu  w Smogorzowie 150 000,00 

Budowa chodników w ulicach W.Witosa i M.Dąbrowskiej w Namysłowie 134 000,00 

Budowa drogi w Woskowicach Małych 395 000,00 

Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej i S.Moniuszki w Namysłowie 2 895 000,00 

Budowa ciągu pieszo - rowerowego na trasie Smarchowice Wielkie - 

Namysłów 
450 000,00 

Budowa ogrodzenia budynku użytkowego w Objaździe 12 138,45 

Modernizacja mieszkań budynku Nr 13 w Jastrzębiu 90 000,00 

Budowa ciągów komunikacyjnych i oświetlenia na cmentarzu komunalnym 

przy ul. Oławskiej w Namysłowie 
400 000,00 

Przebudowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w 

Namysłowie 
200 000,00 

Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Bukowie 

Śląskiej 
20 000,00 

Modernizacja Urzędu Miejskiego 300 000,00 

Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego 145 000,00 

Wykonanie witaczy 35 000,00 

Budowa drogi dojazdowej do remizy OSP Ziemiełowice 35 000,00 

Rozbudowa remizy OSP w Rychnowie  10 000,00 

Zakup samochodu do OSP w Krasowicach 30 000,00 

Termomodernizacja remizy OSP w Głuszynie 300 000,00 

Modernizacja remizy OSP w Smarchowicach Śląskich 150 000,00 

Rozbudowa monitoringu miejskiego 200 000,00 

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie 1 100 000,00 

Przebudowa ogrodzenia i ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej 

Nr 3 w Namysłowie 
200 000,00 
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Modernizacja Sali Gimnastycznej w Zespole - Szkolno Przedszkolnym w 

Ligocie Książęcej 
41 500,00 

Rozbudowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie 25 000,00 

Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej - I etap 250 000,00 

Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 

Kolejowej 1 w Namysłowie 
61 000,00 

Modernizacja budynku OPS 64 000,00 

Zagospodarowanie terenu wokół stawu wodnego w Bukowie Śląskiej 12 000,00 

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Smarchowicach 

Śląskich 
50 000,00 

Zagospodarowanie terenu przy Placu Powstańców Śląskich w Namysłowie 600 000,00 

Rozbudowa placów zabaw 400 000,00 

Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Kolejowej w Namysłowie 70 000,00 

Iluminacja pomnika NIKE w Namysłowie 10 000,00 

Modernizacja fontanny w Parku Przy Placu Wolności w Namysłowie 20 000,00 

Zagospodarowanie terenu  przy ul. Pocztowej w Namysłowie 200 000,00 

Doposażenie placu zabaw przy skwerze prof. Leszka Kuberskiego w 

Namysłowie 
10 000,00 

Doposażenie siłowni zewnętrznej przy parku miejskim w Namysłowie 10 000,00 

Montaż zestawu sprawnościowego na placu zabaw przy ul. Polnej i Makowej 

w Namysłowie 
10 000,00 

Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Stawowej w 

Namysłowie 
6 000,00 

Doposażenie placu zabaw przy ul. Kolejowej w Namysłowie 5 000,00 

Budowa altanki przy placu zabaw w Mikowicach 10 000,00 

Budowa altany ogrodowej na terenie gminnym w Niwkach 8 924,51 

Budowa wielofunkcyjnego skweru wiejskiego w Smogorzowie 13 000,00 

Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na gminnym terenie zielonym 

w Żabie 
12 000,00 

Budowa placu zabaw na gminnym terenie w Krasowicach 828,49 

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów (budow 

ścieżek rowerowych) 
5 370 700,00 

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu 120 000,00 

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów 400 000,00 

Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej 8 000,00 

Budowa oświetlenia ulicznego w Kowalowicach 17 000,00 

Budowa oświetlenia ulicznego w Ligocie Książęcej 9 000,00 

Budowa oświetlenia ulicznego w Woskowicach Małych 7 500,00 
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Budowa świetlicy wiejskiej w Brzozowcu 175 900,71 

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Głuszynie 45 000,00 

Zakup bramek i zestawu zabawowego na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej 

w Ligotce 
10 900,00 

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Minkowskiem 5 000,00 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych 7 500,00 

Modernizacja świetlicy w Brzezince 36 000,00 

Prace restauratorskie zabytkowej kapliczki w Kowalowicach  20 000,00 

Remont konserwatorski fontanny Rynku w Namysłowie 100 000,00 

Remont konserwatorski Ratusza w Namysłowie  150 000,00 

Zakup szatni kontenerowych na boisko sportowe w Łączanach 60 000,00 

Modernizacja boiska do piłki nożnej w Głuszynie 400 000,00 

Budowa altany na boisku sportowym w Smarchowicach Wielkich 23 070,09 

Budowa ministreetworkoutów przy ul. Modrzewiowej i przy ul. Długosza w 

Namysłowie 
10 000,00 

  21 833 482,25 
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