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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  

„Zadanie D – Ubezpieczenie NNW Strażaków OSP” 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych – jednolity tekst Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zmianami  zwanej dalej 
„ustawą”, odpowiadając na pytania wykonawców wyjaśniam:  
 

1. Pytanie nr 1: Prosimy o uzupełnienie dokumentów do SIWZ, dotyczy ubezpieczenia 
dobrowolnego NNW OSP Gminy Krapkowice, gdzie we wnioskach 1 oraz 1A 
zapisano, że załącznikami do wyżej wymienionych wniosków są: 
- załącznik Nr 1 – Warunki szczegółowe Ubezpieczenia strażaków , 
- załącznik Nr 2 – wykaz ubezpieczanych jednostek straży, 
- załącznik Nr 5 – lista ubezpieczonych drużyn. 
 
Wnosimy o udostępnienie w/w załączników.  

 
Odpowiedź: Dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że anuluje się w całości 
„Wnioski ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych lub członków Straży Pożarnych” – Wariant 1 i 
Wariant 1A i zastępuje się nowym brzmieniem – załączeniu. 
 

2. Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem NNW w ramach 
poszczególnych wariantów ubezpieczenia objętych zostało : 
- wariant 1 : 98 strażaków, 
- wariant 1A : 80 strażaków, 
- wariant 2 : 98 strazaków. 
Jeżeli ubezpieczeniem ma zostać objęta inna liczba osób, prosimy o ich dokładne 
podanie w rozbiciu na poszczególne warianty. 

 
Odpowiedź: Ubezpieczeniem NNW w ramach poszczególnych wariantów 
ubezpieczenia objętych zostało: 
 

           -  wariant 1             -98 strażaków OSP ubezpieczonych w ubezpieczeniu grupowym    

                                                bezimiennym , 

           - wariant 1A    - 80 młodzieżowych strażaków  z MDP ( młodzieżowych drużyn    

                                                pożarniczych)  w ubezpieczeniu grupowym bezimiennym. 

           - wariant 2             -98  strażaków OSP ubezpieczonych w grupowym imiennym  

                                                ubezpieczeniu.  Lista zostanie przekazana ubezpieczycielowi i    

                                               będzie  stanowiła załącznik do polisy wariantu 2. 

 
 

3. Wnosimy o odstąpienie od założenia poniższych dokumentów: 
- Załącznika nr 1.3 do SIWZ – doświadczenie zawodowe, 
- Projektu wypełnionej umowy ubezpieczeniowej na 12 miesięczny okres ochrony(bez  
   numeru) wg zasad określonych w pkt. 8.3.1 



             Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od złożenia dokumentów wyżej     
                                     wymienionych.  
                              
 

4.  Proszę o wprowadzenie zapisu do specyfikacji zamówienia: 
- „Jeżeli w rocznym okresie szkodowość przekroczy 70% całkowitej stawki w danym  
   wariancie ubezpieczenia NNW( pod pojęciem szkodowość rozumie się wypłacone  
   odszkodowanie – wraz z rezerwami ) to zakład ubezpieczeń ma prawo do zmiany 
   stawki ubezpieczeniowej. Za dzień ustalenia wypłaconych odszkodowań uznaje się  
   dzień na 30 dni przed końcem ubezpieczenia, chyba, że na 60 dni przed końcem    
   ważności polisy wypłacone odszkodowania wyniosą ponad 100% całkowitej stawki. 
   Naliczenie dodatkowej składki nastąpi według zasady w wysokości: 

1) od 70% do 100% zwyżka 30%, 
2) ponad 100% zwyżka 40%, 
lub wskazanie przez Zamawiającego innego akceptowanego poziomu zwyżki 
składki. 

 
              Odpowiedź:  Kwestia waloryzacji ( zwyżki ) składki w 2 roku ubezpieczenia została     

              określona w  treści Umowy Generalnej. 

 
5. W nawiązaniu do SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wnoszę o: 
5.1 uzupełnienie informacji , jakie są warunki szczegółowe Ubezpieczenia strażaków 

( dobrowolnego), ponieważ na stronie internetowej nie został zawieszony 
załącznik nr 1 o którym jest mowa we wniosku. 

5.2 których świadczeń /świadczenia dotyczyła szkoda z lat 2008 – 2009, wypłacona z 
ubezpieczenia zgodnego z przepisami ustawy z dnia 30.10.2002 o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz.U nr 199, 
poz.16 73 z późniejszymi zmianami. 

 
Odpowiedź: 
 5.1.  Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 1. 
 5.2. Zamawiający nie posiada i nie może uzyskać informacji pozwalających na     
         odpowiedź. 
 

     6.  Prosimy o uzupełnienie dokumentów do SIWZ: 
           - projekt Umowy Generalnej. 
 
           Odpowiedź: dokonuje się uzupełnienia dokumentów do SIWZ o projekt Umowy    
                                Generalnej – w załączeniu. 
      
     7  Proszę o podanie informacji o ilości ubezpieczanych drużyn pożarniczych OSP. 
 
         Odpowiedź: Informacja o ilości ubezpieczanych drużyn pożarniczych zawarta jest 
                             we Wniosku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków   
                            członków Ochotniczych Straży Pożarnych lub członków Straży Pożarnych 
                            Wariant 1A. 
          
Ponadto informuję, że przedłuża się termin składania ofert do dnia  13 lutego 2013 r. do 
godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2013r. o godz. 10:15, dokonując tym 
samym zmiany treści Karty Informacyjnej SIWZ .    
                                                                                                         Podpisał: 
                                                                              

                                                                                             Burmistrz 
                                                                                      /-/ Andrzej Kasiura 



 
          

 


