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ZMIANA TREŚCI   
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. 

 Świadczenia ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Krapkowice wraz  
z jednostkami organizacyjnymi. 

 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

- jednolity tekst Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zmianami, dokonuję zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 Nr PIRG.271.1.21.2012/ZL, zwanej dalej SIWZ 

 w ten sposób, że: 

1. w projekcie ,,Umowy Generalnej  ” (Zadanie A+B) dotyczącej ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej   i mienia Gminy Krapkowice  stanowiącej załącznik do SIWZ   

dokonuje się  następujących zmian: 

a) w § 3, pkt 2.5 dotychczasową treść zmienia się na  „Współczynnik szkodowości Ws, który 

będzie liczony dla każdego ryzyka odrębnie  wg   wzoru podanego poniżej w następujący 

sposób: 

  WO+ 50%WR 
Ws=  …………………………… 
           SZ 
Gdzie: 
WO – suma wypłaconych odszkodowań na 45 dni przed upływem końca roku 
polisowego 
WR – suma zgłoszonych ubezpieczycielowi roszczeń (w szkodach nie 
zlikwidowanych i ponownie otwartych) na 45 dni przed upływem końca roku 
polisowego 
SZ – składka zainkasowana za 12 miesięczny okres Ubezpieczenia (bieżący rok 
polisowy) 

 

b)  dokonuje się Zmiany w  „Tabeli ustalania ceny za 2 letni okres Ubezpieczenia dla 
wszystkich rodzajów ryzyk” poprzez: 

 
- dopuszczenie wzrostu składki w kolejnym roku polisowym o 20% w przypadku 
przekroczenia współczynnika Ws ponad 0,6 (Ws>0,6) 
-przeliczenie współczynnika C2 nastąpi odpowiednio do zaakceptowania 

powyższych zmian. 

    w § 3, pkt 2.5 dotychczasową treść uzupełnia się o definicję ,,Rażącej straty” podaną  
    w    pkt 2.5.A: 

 



2.5.A Za  ,, rażącą stratę” uważa się  stratę jaką mógłby ponieść Ubezpieczyciel,   

wyrażoną jako  przekroczenie współczynnika rażącej straty „Wrs” ponad 1,8 

(Wrs>1,8)  gdzie: 

WOtotal + 50%WRtotal 
Wrs =  ………………………………………… 

SZtotal 
 Gdzie: 

WOtotal – suma wypłaconych odszkodowań od pierwszego dnia ochrony 
wynikającego z zawartej umowy wieloletniej, wyliczona najpóźniej na 45 dni przed 
upływem pierwszego lub drugiego 12 miesięcznego okresu polisowego 
WRtotal – suma zgłoszonych ubezpieczycielowi roszczeń (w szkodach nie 
zlikwidowanych i ponownie otwartych) od pierwszego dnia ochrony wynikającego z 
zawartej umowy wieloletniej, wyliczona najpóźniej na 45 dni przed upływem 
pierwszego lub drugiego 12 miesięcznego okresu polisowego 
SZtotal – składka zainkasowana od pierwszego dnia ochrony wynikającego z 
zawartej umowy wieloletniej 

. - w przypadku przekroczenia współczynnika Wrs, Ubezpieczycielowi przysługuje 
prawo Wypowiedzenia Umowy wieloletniej najpóźniej na dzień 30 listopada każdego 
roku polisowego, z zachowaniem 6 miesięcznego okresu Wypowiedzenia (zmiana pkt 
4  par 7 Wzoru Umowy). 

 
Jednocześnie anuluje się treść załącznika do SIWZ - Umowę Generalną   dotyczącą   
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej   i mienia Gminy Krapkowice (zadanie A+B). 
 
Równocześnie  wprowadza się nową treść Umowy Generalnej  na Zad. A+B U   dotyczącej 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej   i mienia Gminy  Krapkowice. Nowa treść  

stanowi załącznik do ,,Zmiany treści  Specyfikacji Zamówienia dot.  Świadczenia 
ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Krapkowice wraz z jednostkami 
organizacyjnymi.” 
 
2. w Karcie Informacyjnej SIWZ (str. 3) w pkt. „Termin i miejsce składania  ofert”, 

dotychczasową treść zmienia się na „Oferty należy składać do dnia 14.12.2012r. do  

godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 

ul. 3 Maja 17 pok. 28 sekretariat II piętro. Liczy się data i godzina złożenia oferty.” 

3. w Karcie Informacyjnej SIWZ (str. 3) w pkt „ Termin i miejsce otwarcia ofert” 

dotychczasową treść zmienia się na „Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia  

14.12.2012r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy  

w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17. Sala posiedzeń II piętro pok.25. Liczy się data 

i godzina złożenia oferty”. 
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