
 

 

 

 

 

 
 

Pismo sporządziła:  Agnieszka Kaczmarczyk – inspektor ds. administracyjnych – tel. +48 77 44 66 808 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.  

Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl  

Gmina Krapkowice 
 Gmina Krapkowice                                                     

ul. 3  Maja 17 

47-303 Krapkowice  

REGON: 531413099 
NIP: 199-00-12-987                                                                     

TEL: (+48) 77/ 44 66 833 

FAX: (+48) 77/ 44 66 888        

e-mail: umig@krapkowice.pl     

www.krapkowice.pl     
www.facebook.com/krapkowice.gmina       

Krapkowice, 23.12.2021 r. 

 

BZP.271.24.2021 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

„Ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Krapkowice” 

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dna 11 września 2021 r. poz. 1129 z póź.zm.) 

odpowiadając na pytania Wykonawcy, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SWZ:                                  

 

 

1. Wykonawca prosi o interpretacje i co Zamawiający rozumie przez zapis: ”bez względu 

na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia” ?  

 

Jednocześnie wnioskujemy o zmianę przedmiotowego zapisu na: „Z zachowaniem 

pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia”  

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.  

 

2. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej 

SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

3. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych 

warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia 

działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne warunki 

ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów 

odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz 

wysokości franszyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi 

fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU 

Wykonawcy  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

4. Wykonawca wnosi o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są 

nieruchomości wyłączone z eksploatacji. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę  

o udzielenie informacji od jak dawna obiekty są nieużytkowane, czy jest stosowany 

dozór mienia, czy są podłączone media i jakie są plany w stosunku do tych obiektów?  

mailto:umig@krapkowice.pl
http://www.bip.krapkowice.pl/


 
Odpowiedź: Tak – Opolska 104, wartość 443 000 zł wg wartość księgowej brutto, 

drzwi zamurowane, nie jest dozorowany przez 24h, wyłączone wszystkie media. 

Aktualnie brak planów dot. przedmiotowego mienia.  

 

5. Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy do ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk zgłoszone jest mienie znajdujące się na składowisku odpadów, 

sortowni śmieci, spalarni śmieci, zakładzie recyclingu, na terenie Punktów 

Selektywnej Zbiórki Odpadów, bądź w bezpośredniej odległości od wskazanych 

obiektów? W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, 

Wykonawca wnosi o udzielenie informacji o rodzaju i wartości tego mienia (wraz ze 

wskazaniem lokalizacji).  

Odpowiedź: W ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz 

odpowiedzialności cywilnej Zamawiający zgłasza PSZOK przy ul. 

Limanowskiego oraz Piastowskiej. Dane majątkowe znajdują się w załączniku 

1g, zakładka nr 2.  

 

6. Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy wszystkie budynki oraz budowle  

będące przedmiotem ubezpieczenia są zabezpieczone w sposób przewidziany 

obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

w szczególności:  

a. ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380  

z późn. zm.);  

b. ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);  

c. rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. 

zm.)  

oraz czy wszystkie zabezpieczenia ppoż. posiadają aktualne przeglądy ?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

7. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy na terenie Gminy i jej jednostkach podległych 

występują mosty  o konstrukcji drewnianej? W przypadku odpowiedzi twierdzącej 

proszę o wskazanie ich wartości wraz z dokumentacją zdjęciową. Czy mosty takie są 

poddawane regularnej konserwacji/przeglądom ?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drewniane mosty nie są przedmiotem 

ubezpieczenia.   

 

8. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy wnioskowany sprzęt elektroniczny jest/ będzie 

(istnieje taki plan na zbliżający się rok szkolny) powierzany uczniom do nauki zdalnej 

(do użytkowania w ich domach)?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

9. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści klauzuli dodatkowej prewencyjnej 

sumy ubezpieczenia wg następującej treści:  

 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że ustala się 

prewencyjną sumę ubezpieczenia z limitem 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, w celu ograniczenia ewentualnego 

niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia ma zastosowanie do tych 

pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie. Prewencyjna 

suma ubezpieczenia nie powiększa sumy ubezpieczenia.”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.   

 



 
10. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach klauzuli aktów terroryzmu zakres 

ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji 

biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola 

elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód  

i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

11. W związku z wymogiem objęcia ochroną ubezpieczeniową czystych strat finansowych 

wnosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:  

-spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez 

Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek) lub 

też usługi wykonane przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie 

lub na jego rachunek,  

-powstałych z tytułu utraty zysku spowodowanej wymianą wadliwych produktów,  

-powstałych z przekroczenia wycen, szacunków, kalkulacji, kosztorysów i kredytów,  

-wynikających z aranżowania lub rekomendowania transakcji pieniężnych, transakcji 

dotyczących nieruchomości lub jakichkolwiek innych transakcji finansowych,  

-powstałych z powodu błędów księgowych, jakichkolwiek błędnych płatności lub 

nielojalności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony,  

-wynikających z rekomendacji lokalizacji, sporządzania analiz wykonalności, 

naruszenia praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych,  

-wynikających z przekroczenia terminów i okresów ustanowionych w jakichkolwiek 

umowach, rękojmiach lub gwarancjach,  

-wynikających z niedotrzymania dat doręczeń wezwań do zapłaty, zapłaty faktur  

i rachunków,  

-wynikających z działalności związanej z planowaniem, doradztwem, 

rzeczoznawstwem, kierowaniem pracami konstrukcyjnymi i/lub instalacyjnymi, 

kontrolowaniem oraz konsultacjami,  

-wynikających z wycofania produktów z rynku,  

-wynikających z nałożenia grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz 

innych kar o charakterze pieniężnym, w tym kar umownych, jak również odszkodowań 

o charakterze karnym (punitive damages, exemplary damages),  

-wynikających z utraty rzeczy, w tym w szczególności utraty wartości pieniężnych, 

wynikających z uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych,  

-wynikających z pełnienia funkcji członka statutowych organów lub dyrekcji spółki.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

12. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści klauzuli uznania stanu zabezpieczeń 

wg następującej treści:  

 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel 

akceptuje opisane w SIWZ zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe pod 

warunkiem, że są sprawne i stosowane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa” 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis do następującej postaci:  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że 

ubezpieczycielowi znany jest stan stosowanych przez ubezpieczającego 

/ubezpieczonego zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwprzepięciowych  

i przeciwkradzieżowych oraz uznaje go za wystarczający i spełniający warunki 

do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej  pod warunkiem, że na dzień szkody 



 
zabezpieczenia były sprawne i zgodne z  przepisami prawa albo ubezpieczający 

przy zachowaniu należytej staranności nie wiedział, że nie są sprawne. 

 

13. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Wykonawca zwraca się z prośbą  

o włączenie do treści ubezpieczenia następujących klauzul:  

 

Klauzula zakresu ubezpieczenia mienia (choroby zakaźne)  

Wyjaśnienie związane z zakresem ubezpieczenia  

Potwierdzając treść warunków niniejszej umowy ubezpieczenia oraz postanowienia 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, na podstawie których została ona zawarta,  

w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Ubezpieczyciel wyjaśnia, że  

z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy odpowiedzialność ubezpieczyciela 

nie obejmuje innych szkód niż polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie 

przedmiotów ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia.  

Choroby zakaźne  

Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej umowy ubezpieczenia lub 

ogólnych warunków ubezpieczenia na podstawie których została ona zawarta, 

odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje szkód bezpośrednio lub pośrednio 

spowodowanych Chorobą zakaźną lub zagrożeniem (obiektywnym lub 

subiektywnym) Chorobą zakaźną, chyba że spowodowane są one innym zdarzeniem 

objętym ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia.  

Choroba zakaźna - choroba, która została wywołana przez posiadające zdolność 

wywoływania objawów chorobowych drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane 

przez nie produkty, zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane 

przez nie produkty, cząstki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia 

materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe lub 

wytwarzane przez nie produkty.  

 

Klauzula chorób zakaźnych (OC)  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia, w tym Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia (OWU), 

zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody wyrządzone na skutek spowodowania 

zakażenia lub wywołania choroby zakaźnej.  

W związku z powyższym, poniżej wskazane zapisy OWU nie mają zastosowania do 

niniejszej umowy ubezpieczenia:  

a. § 8 ust. 1 pkt 7 (wyłączenie odpowiedzialności za szkody wynikłe  

z przeniesienia chorób zakaźnych, o których istnieniu osoba objęta 

ubezpieczeniem wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła 

się dowiedzieć);  

b. § 8 ust. 2 pkt 9 (wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez 

wirus HIV);  

c. zwrot: „bakterii, wirusów” z § 8 ust. 1 pkt 9.  

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednakże odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wynikające ze spowodowania zakażenia lub wywołania choroby przez biologiczny 

czynnik chorobotwórczy (w tym wirus SARS-CoV- 2, niezależnie od jego odmiany, 

bądź przez wirus będący efektem mutacji wirusa SARS-CoV- 2), z powodu którego 

organ władzy publicznej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, 

inny stan nadzwyczajny lub Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię.  

 

Klauzula zakresu ubezpieczenia mienia (Sprzęt Elektroniczny)  

Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej umowy ubezpieczenia lub 

ogólnych warunków ubezpieczenia na podstawie których została ona zawarta, 

odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje szkód bezpośrednio lub pośrednio 



 
spowodowanych Chorobą zakaźną lub zagrożeniem (obiektywnym lub 

subiektywnym) Chorobą zakaźną, chyba że spowodowane są one innym zdarzeniem 

objętym ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia 

Choroba zakaźna - choroba, która została wywołana przez posiadające zdolność 

wywoływania objawów chorobowych drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane 

przez nie produkty, zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane 

przez nie produkty, cząstki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia 

materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe lub 

wytwarzane przez nie produkty.  

Odpowiedź: Zamawiający włącza przedmiotową klauzule do SWZ.  

 

14. Wykonawca wnosi o możliwość włączenia do treści ubezpieczenia następującej 

klauzuli: 

Klauzula dotycząca budynków wpisanych do rejestru zabytków 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia  

i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody  

w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie zostanie ustalone na 

podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane  

i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem 

pozostałych postanowień OWU. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

15. Wykonawca wnosi o przesuniecie terminu złożenia oferty na dzień 21.12.2021r.  

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 30.12.2021r. 

godz. 12:30 

 

16. Proszę o wskazanie metody/sposobu/wartości metra kwadratowego jaką przyjęto do 

oszacowania  sumy ubezpieczenia  poszczególnych budynków/budowli. Są to wartości 

wynikające z aktualnego obwieszczenia wojewody obowiązujące na danym terenie ? 

Czy sumy ubezpieczenia uwzględniają obecną wartość nieruchomości ? Kiedy były 

aktualizowane ? 

 

Odpowiedź: Podstawą szacowania wartości sumy ubezpieczenia jest wartość 

księgowa brutto oraz wartość rzeczywista (dla mienia komunalnego). Wartość 

odtworzeniowa została zastosowana dla budynków urzędu (nr I i II) przy 

współczynniku odtworzenia metra w wysokości 4000 zł.  

 

17. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wykreślenie niniejszego zapisu : ,,W odniesieniu do 

wszystkich składników mienia, bez względu na rodzaj przyjętej wartości, zniesiona zostaje 

tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne. Jakiekolwiek 

postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące 

proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, 

nie będą miały zastosowania.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

18. Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka 

działania wody/zalania w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN.  

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit dla powodzi i zalania w wysokości 7 

000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla wszystkich lokalizacji łącznie 

oraz wprowadza dodatkową franszyzę redukcyjną dla powodzi w wysokości 

10%wartosci szkody, minimum 10 000,00 zł. 



 
 

19. Proszę o wskazanie wysokości przychodów osiągniętych w latach 

poprzednich/bieżącym roku oraz wielkości szacunkowej na okres nadchodzących 12 

miesięcy  

 

Odpowiedź:  

 Szacunek 2022 2021 2020 

Gmina Krapkowice 28 936 000,00 zł 15 482 649,26 zł 19 251 158,19 zł 

WIK Sp. z o.o.  11 600 000,00 zł 11 300 000,00 zł 11 005 067,32 zł 

ZGKiM Sp. z o.o. 3 050 000,00 3 153 071,00 2 870 436,00 

 

 

Podpisał Zastępca Burmistrza 

/-/Arnold Joszko 


