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ODPOWIEDZI NA PYTANIA  I ZMIANA TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„ Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia pojazdów, 

ubezpieczenie NNW OSP w podziale na zadania”  
 

Gmina Krapkowice, odpowiadając na zapytania Wykonawcy, w oparciu o art. 38 ust.2 i 4  
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze 
zmianami)  wyjaśnia:  

Pytanie 1:  

Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczące zagrożenia powodziowego.  
1.1 Czy zgłoszone lokalizacje do ubezpieczenia znajdują się na terenach powodziowych proszę o ich 

wskazanie. 
Odpowiedź :NIE. NIE ZNAJDUJĄ SIĘ. 

1.2 Czy w okresie ostatnich 20 latach na terenach lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła 
powódź. 
Odpowiedź: NIE. NIE WYSTAPIŁA. 

1.3  Proszę o określenie odległości budynków zgłoszonych do ubezpieczenia od najbliższej rzeki, 
jeziora, zbiornika wodnego w m/km,  Odpowiedź: NIE POSIADAMY TAK PRECYZYJNYCH 
DANYCH. USTALENIE ICH W TAK KRÓTKIM TERMINIE NIE JE ST MOŻLIWE  

1.4 Czy budynki są zlokalizowane na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w: 
a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, tzn: 

− tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 
brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i 
przymuliska, 

− strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią tzn.: 
− przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, 
− zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, 
− zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa 

technicznego. 
Odpowiedź na pytanie 1.4a i 1.4b: NIE DOTYCZY OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO 
UBEZPIECZENIA. 

c) poza obszarem zagrożenia 
Odpowiedź 14C :AKTUALNIE UBEZPIECZANE BUDYNKI ZNAJDUJ Ą SIĘ POZA 
OBSZAREM ZAGROŻENIA, CHYBA ŻE  WYSOKOŚĆ KOLEJNEJ FALI POWODZIOWEJ  
PRZEKROCZY POZIOM Z 1997R 

1.5 Czy istnieje możliwość gwałtownego podtopienia terenów lub podniesienia się poziomu wód 
gruntowych, proszę o ich wskazanie.  
 Odpowiedź: NA DZIEŃ DZISIEJSZY BRAK INFORMACJI  



1.6 Jakie zabezpieczenia przeciwpowodziowe znajdują się na terenie Gminy Krapkowice  w 
odniesieniu do  lokalizacji  objętych ubezpieczeniem. Odpowiedź:  WAŁY 
PRZECIWPOWODZIOWE 
Jaki jest stan techniczny zabezpieczeń. 

Odpowiedź: ODBUDOWANE PO POWODZI W 2010R  

Pytanie 2:  

Czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy 
techniczne. 

Odpowiedź: TAK . 

Pytanie 3:  

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia wykonane są z materiałów niepalnych (określenie 
klasy palności). Czy występują budynki o konstrukcji drewnianej, proszę o ich wskazanie.   

Odpowiedź: SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA  ZNAJDUJE SI Ę ZAŁACZNIKU ,, WYKAZ 
BUDYNKÓW I BUDOWLI” 

Pytanie 4:  

Proszę o określenie stanu technicznego budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.  

Przez stan techniczny rozumiemy stan techniczny elementów budynku takich jak: 

1) konstrukcja i pokrycie dachu; 
2) instalacja elektryczna; 
3) sieci wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania; 
4) stolarka okienna i drzwiowa; 
5) instalacja gazowa; 
6) instalacja wentylacyjna i kominowa. 

Odpowiedź: STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW JEST DOBRY , ZGODNIE Z WYM OGAMI  
PRAWA BUDOWLANEGO 

 

Pytanie 5:  

Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu,  

„budynki starsze niż 50 lat ubezpieczone będą w wartości rzeczywistej w ubezpieczeniu od ognia i 
innych zdarzeń losowych” 

Odpowiedź: NIE WYRAŻAMY ZGODY 

Pytanie 6:  

Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie definicji ryzyk w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń 
losowych na: 

− powód ź –  zalanie terenów w następstwie podniesienia się stanu wody w korytach wód 
płynących lub w zbiornikach wód stojących i wystąpienia z brzegów na skutek opadów 
atmosferycznych, topnienia śniegu i lodu, zatorów lodowych, spływu wód po stokach, zboczach 
górskich i falistych lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych – limit 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela na ryzyko powodzi do 10% sumy ubezpieczenia 



poszczególnych budynków i budowli oraz wartości urządzeń i wyposażenia, maksymalnie do 
1.000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowied ź: WYRAŻAMY ZGODĘ 

− Deszcz nawalny  – opad deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4, potwierdzony 
ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania 
potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach ich powstania i 
w bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego. Limit 
odpowiedzialności dla ryzyka deszczu nawalnego wynosi 500 000,00 zł. 

Odpowied ź: WYRAŻAMY ZGODE 

− Śnieg  –gwałtowne, niszczące działanie ciężaru śniegu lub lodu bezpośrednio na ubezpieczone 
mienie albo powodujące przewrócenie lub zawalenie mienia sąsiedniego na ubezpieczone 
mienie; warunkiem uznania szkody za spowodowaną śniegiem jest przekroczenie 85% wartości 
normowej obciążenia śniegiem gruntu, właściwej dla strefy, w której znajduje się ubezpieczone 
mienie, określonej według obowiązującej normy polskiej „Obciążenie śniegiem”; pomiar ciężaru 
pokrywy śnieżnej przekraczający 85% normy musi być dokonany przez przynajmniej jedną stację 
meteorologiczną Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zlokalizowaną na terenie tej samej 
strefy lub strefy o niższej wartości normowej znajdującej się w promieniu 100 km od 
ubezpieczonego mienia. Limit odpowiedzialności 200 000,00 zł. 

Odpowied ź: WYRAZAMY ZGODĘ ALE Z LIMITEM 500 000zł.  

− podtopienie – zalanie terenów (bez wystąpienia wód z brzegów) w wyniku deszczu nawalnego, 
topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych. 
Limit odpowiedzialności dla ryzyka podtopienia wynosi 100 000,00 zł. 

− Odpowied ź: WYRAZAMY ZGODĘ Z LIMITEM ale z limitem 500 000zł.  
 

Pytanie 7:  

Prosimy o potwierdzenie, czy drogi zgłoszone do ubezpieczenia będą objęte ubezpieczeniem w 
ramach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.  

Odpowiedź: POTWIERDZAM. DROGI ZGŁOSZONE DO UBEZPIECZENIE NIE B ĘDĄ OBJĘTE 
UBEZPIECZENIEM MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE Ń LOSOWYCH. DRÓG DOTYCZY 
BEZWZGLĘDNIE UBEZPIECZENIE OC. 

Pytanie 8:  

Proszę o podanie informacji czy w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia przez  Gminę 
Krapkowice  jest prowadzona jakąkolwiek działalność gospodarczą, 

Odpowiedź: TAK  

Pytanie 9:  

Proszę o podanie informacji czy w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia przez  Gminę 
Krapkowice  są wynajmowane 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. 

Odpowiedź: NIE JEST PROWADZONA DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZA ( NP. 
MAGAZYNOWANIE, SKŁADOWANIE ). W ŻADNYM BUDYNKU GMINY NIE JEST 
ZAREJESTROWANA DZIAŁALNO ŚC GOSPODARCZA.  



Pytanie 10:  

Proszę o potwierdzenie, czy ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych oraz 
odpowiedzialności cywilnej objęte są wspólnoty mieszkaniowe. 

Odpowiedź: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE NIE SĄ  PRZEDMIOTEM  UBEZPIECZENIA MIENIA 
OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH. 

GMINA NATOMIAST UCZESTNICZY WE WSPÓLNOTACH I W TYM ROZUMIENIU MUSI BYĆ 
UBEZPIECZONA  OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ. 

WSPÓLNOTY OBJĘTE SĄ ODDZIELNYM UBEZPIECZENIEM  W RAMACH UBEZPIECZE Ń  
REALIZOWANYCH PRZEZ ZARZADCE NIERUCHOMO ŚCI. 

Pytanie 11:  

Proszę o wprowadzenie zapisu do specyfikacji zamówienia: 

„Jeżeli w rocznym okresie szkodowość przekroczy 70% całkowitej składki za wszystkie rodzaje 
ubezpieczenia ( pod pojęciem szkodowość rozumie się wypłacone Ubezpieczającemu odszkodowanie 
wraz z rezerwami) to zakład ubezpieczeń ma prawo do zmiany składki ubezpieczeniowej.  

Za dzień ustalenia wypłaconych odszkodowań uznaje się dzień 30.11.2012, chyba że na 30 dni przed 
końcem ważności polisy wypłacone odszkodowania wyniosą ponad 100% całkowitej składki. 

Naliczenie dodatkowej składki nastąpi według zasady w wysokości: 

1) od 70% do 100% zwyżka o 30%  

2) ponad 100% zwyżka o 50%” 

Odpowiedź:  NIE WYRAZAMY ZGODY. 

Pytanie 12:  

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 09.12.2011. 

Odpowiedź: ZAMAWIAJ ĄCY ZMIENIA  TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA  OFERT Z  DNIA 
06.12.2011r, NA DZIEŃ 09.12.2011r. GODZINY SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  
POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.  

 

/-/  z upoważnienia 

 Zbigniew Marschall 


