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Gmina Gnojnik 
Gnojnik 363 
32-864 Gnojnik 

 

Znak sprawy: RIiD.271.12.1.2014      Gnojnik, 2014-11-03 

                                                                                       

 
W Y K O N A W C Y 
 
 

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Gnojnik. 

 
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Gnojnik, na podstawie 
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2013, poz. 907 z późn. zm.) poniżej informuję o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści 
SIWZ oraz o udzielonych na nie wyjaśnieniach. 

 

Wyjaśnienie nr 1 

1. Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach 
zalewowych, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji. 

Odpowiedź:  Obiekty znajdujące się na terenach zalewowych - Szkoła Podstawowa z 
Gimnazjum w Uszwi, obiekt Przedszkole-Ośrodek Zdrowia-Uszew, Dom Nauczyciela –
Uszew. Załączona tabela w formacie excel szczegółowo opisuje skalę zagrożenia 
powodziowego. 

2. Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach 
osuwiskowych. 

Odpowiedź: Droga gminna Zawada Uszewska, Żerków – infr. wodna w odl. 60mb od 
występującego osuwiska. Jednakże drogi nie są deklarowane do ubezpieczenia od ognia i 
innych zdarzeń losowych. Są one objęte ochroną wyłącznie w ramach ponoszonej 
odpowiedzialności cywilnej.  

3. Prosimy o informację czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko 
śmieci, sortownia odpadów, jeśli tak, czy jest ono użytkowane. 

Odpowiedź: Nie. 

4. Prosimy o zmianę triggerów z act committed na loss occurence ( dot. ubezpieczenia OC), 
albo możliwość składania również oferty OC na triggerze loss occurence. 

Odpowiedź: Obowiązującym triggerem jest loss occurence. 

5. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ( dot. OC) odpowiedzialności za szkody w 
pojazdach uczestników imprezy oraz w pozostawionym w nich mieniu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie reguluje szczegółowo kwestii rozszerzenia, którego dotyczy 
wniosek wykonawcy, zatem zastosowanie w tym względzie będą miały ogólne warunki 
ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.  

6. Prosimy o informację, czy od 1997 roku na terenach  wskazanych do ubezpieczenia 
wystąpiła powódź, jeśli tak, prosimy o ich wymienienie, Rok 2010.  

Odpowiedź: W wyniku powodzi uszkodzone zostały drogi w miejscowościach: Uszew - 
5km, Gnojnik - 8,5km, Zawada Uszewska - 1,2km, Gosprzydowa - 2,6km, Biesiadki - 
1,2km, Lewniowa - 1,4km. Zamawiający zauważa jednakże, że nie deklaruje do 
ubezpieczenia dróg. Są one objęte ochroną wyłącznie w ramach ponoszonej 
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odpowiedzialności cywilnej. Załączona tabela w formacie excel szczegółowo opisuje skalę 
zagrożenia powodziowego. 

7. Prosimy o informację jakiego rodzaju szkody dot. wypłaty odszkodowania w 2012 r.- na 
łączną kwotę 31.875,44 zł. 

Odpowiedź: Przyczyną szkody były wyładowania atmosferyczne.   

Wyjaśnienie nr 2 

1.W związku z włączeniem klauzuli reprezentantów do ubezpieczenia elektroniki prosimy o 
wyłączenie z tego ryzyka szkód spowodowanych przez działanie trojanów, robaków i ataków 
hackerskich. 

Odpowiedź: Zamawiający w zakresie ubezpieczenia nie wskazuje, że ochrona 
ubezpieczeniowa ma obejmować szkody spowodowane przez działanie trojanów, 
robaków i ataków hakerskich, zatem zastosowanie w tym względzie będą miały ogólne 
warunki ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Jeśli jego 
warunki przewidują w tym zakresie ochronę, będzie ona udzielana, jeśli nie – działanie 
trojanów, robaków i ataki hakerskie będą z niej wyłączone 

2. Prosimy o podanie szkód powodziowych w Gminie od roku 1997 r. 

Odpowiedź: Uszkodzone drogi w miejscowościach: Uszew - 5km, Gnojnik - 8,5km, Zawada 
Uszewska - 1,2km, Gosprzydowa - 2,6km, Biesiadki - 1,2km, Lewniowa - 1,4km. 
Zamawiający zauważa jednakże, że nie deklaruje do ubezpieczenia od ognia i innych 
zdarzeń losowych dróg. Są one objęte ochroną wyłącznie w ramach ponoszonej 
odpowiedzialności cywilnej. 

3. Prosimy o podanie informacji czy ubezpieczany majątek gminy znajduje się na terenach 
zagrożonych powodziowo, dodatkowo proszę o informację czy powódź z roku 2010 dotknęła 
ubezpieczany majątek Gminy.   

Odpowiedź:  Obiekty znajdujące się na terenach zalewowych - Szkoła Podstawowa z 
Gimnazjum w Uszwi, obiekt Przedszkole-Ośrodek Zdrowia-Uszew, Dom Nauczyciela –
Uszew. Załączona tabela w formacie excel szczegółowo opisuje skalę zagrożenia 
powodziowego. 

4. Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody powodziowe 1 000 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

5. Prosimy o potwierdzenie że szkody spowodowane przez działanie wód gruntowych 
występują jedynie w czasie szkód powodziowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. 

6. Prosimy o wprowadzenie limitu na działanie wód gruntowych w szkodach powodziowych 

250 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

7. Prosimy o odpowiedź czy ubezpieczane mienie Gminy jest zagrożone osuwiskami ? Prosimy o 
podanie szkód osuwiskowych w Gminie od roku 1997 . 

Odpowiedź: Droga gminna – Zawada Uszeska. Jednakże drogi nie są deklarowane do 
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Są one objęte ochroną wyłącznie w 
ramach ponoszonej odpowiedzialności cywilnej. 

8. Ze względu na liczne artykuły oraz mapy geologiczne przedstawiające osuwiska w Gminie 
Gnojnik, oraz plany stabilizacji tych osuwisk, prosimy o wykonanie dokumentacji fotograficznej 
przyjmowanych do ubezpieczenia budynków i budowli Gminy których SU przekracza 100 tys 
lub są przedstawione do ubezpieczenia według Wartości Odtworzeniowej. Dokumentacja 
powinna zawierać co najmniej 4 fotografie każdego obiektu obrazujące jego ściany i najbliższe 
otoczenie. 
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Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przedstawia część posiadanej dokumentacji 
fotograficznej. Jednocześnie zamawiający zauważa, że każdy wykonawca może 
samodzielnie dokonać lustracji miejsc deklarowanych do ubezpieczenia.  

9. Biorąc pod uwagę że w ubezpieczonym mieniu gminy znajduje się sieć wodociągowa  
i kanalizacyjna, prosimy o wyłączenie szkód osuwiskowych w całej infrastrukturze Gminy. Jeżeli 
zamawiający nie zgadza się na takie wyłączenie, prosimy o podanie akceptowalnego limitu na to 
ryzyko. 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

10. Pod linkiem http://powiatbrzeski.pl/index.php/content/view/slug/mapy-osuwisk-ziemi-i-
terenow-zagrożonych można znaleźć szczegółowe mapy osuwisk Gminy Gnojnik. Prosimy o 
informację jakie elementy infrastruktury Gminy znajdują się na terenach zagrożonych 
osuwiskami. 

Odpowiedź: Droga gminna Zawada Uszewska, Żerków – infr. wodna w odl. 60mb od 
występującego osuwiska. W kwestii wprowadzenia limitu odpowiedzialności 
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

11. Prosimy o wyłączenie ze szkód powodziowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą 
wod-kan. 

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. 

 

Załączniki do niniejszych wyjaśnień: 

1. Link do zdjęć z lokalizacjami zagrożonymi powodzią wraz opisem:  
https://www.dropbox.com/sh/ig98952phi2b447/AABq1quSTiv_Pw2pbST6YqzZa?dl=0 
 
Opis zdjęć; 
- w pierwszej kolejności, gminna oczyszczalnia ścieków (1.38.) 
- w drugiej kolejności, “Dom Nauczyciela” jedna część elewacja ceglana, druga część niższa 
elewacja biały tynk (1.8.) 
- kolejno- kompleks szkolny, kolor elewacji – seledyn “Szkoła Podstawowa”, elewacja jasna część 
„gimnazjalna” (6.1.; 11.1.) 
- kolejno –  Ośrodek Zdrowia – Przedszkole (1.5) 
- kolejno – budynek z napisem sołtys, Izba Pamięci , Sołtysówka (1.13) 
- ostatnia partia to próba pokazania lokalizacji wszystkich obiektów, gdyż są zlokalizowane 
blisko siebie. 

2. Tabela w formacie excel – zagrożenie ryzykami powodzi i osuwisk. 

 

 

Zamawiający informuje, że otrzymane wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie 
wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

https://www.dropbox.com/sh/ig98952phi2b447/AABq1quSTiv_Pw2pbST6YqzZa?dl=0

