
 

 

 

 

 

 
 

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. Wykreślenie zapisu  

uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia wskutek wjechania  

zbyt wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt, tunel lub most oraz wskutek 

wjechania za wysokim pojazdem do należycie oznakowanego parkingu podziemnego; 

 

zastąpienie zapisem 

 

uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia wskutek wjechania  

zbyt wysokim pojazdem pod nienależycie oznakowany wiadukt, tunel lub most oraz wskutek 

wjechania za wysokim pojazdem do nienależycie oznakowanego parkingu podziemnego; 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

2. Wykreślenie zapisu  

Za rozszerzenie obszaru odpowiedzialności o ryzyko kradzieży pojazdu i o pozostałe wyłączone 

powyżej ryzyka w granicach geograficznych Europy na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy 

i Mołdawii ubezpieczający zapłaci dodatkową (uzupełniającą) składkę, w wartości nie większej 

niż 40% dotychczasowej składki auto casco danego pojazdu. Przy tym udział własny w każdej 

szkodzie wynosić będzie 15% jej wartości. Aktualnie brak pojazdów wnioskowanych w tym 

zakresie.  

 

zastąpienie zapisem 

 

Za rozszerzenie obszaru odpowiedzialności o ryzyko kradzieży pojazdu i o pozostałe wyłączone 

powyżej ryzyka w granicach geograficznych Europy na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy 

i Mołdawii ubezpieczający zapłaci dodatkową (uzupełniającą) składkę. Przy tym udział własny 

mailto:umig@krapkowice.pl
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w każdej szkodzie wynosić będzie 15% jej wartości. Aktualnie brak pojazdów wnioskowanych  

w tym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.  

 

3. Wykreślenie zapisu w NNW OSP wariant imienny 

 

-powstałe w następstwie urazu wysiłkowego/przeciążeniowego, rozumianego jako uszkodzenie 

powstające pod wpływem powtarzającego się obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz 

uszkodzenia, do których dochodzi podczas zwiększonego wysiłku fizycznego; 

-powstałe na skutek nadmiernego wysiłku fizycznego (przepuklina wysiłkowa). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

4. Wykreślenie zapisu w NNW OSP wariant bezimienny 

  

-powstałe w następstwie urazu wysiłkowego/przeciążeniowego, rozumianego jako uszkodzenie 

powstające pod wpływem powtarzającego się obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz 

uszkodzenia, do których dochodzi podczas zwiększonego wysiłku fizycznego; 

-powstałe na skutek nadmiernego wysiłku fizycznego (przepuklina wysiłkowa). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

5. Wykreślenie zapisu w NNW OSP wariant bezimienny 

Zakres ubezpieczenia. 

Nieszczęśliwy wypadek w czasie akcji (za akcję – oprócz działań ratowniczych – uważa się 

również zabezpieczenie imprez i zawodów sportowych, biegów ulicznych, uroczystości 

państwowych, samorządowych, publicznych i kościelnych), ćwiczeń, zawodów, udziału 

w pokazach ratownictwa technicznego oraz ratownictwa medycznego, udziału w szkoleniach, 

udziału w zlotach samochodów pożarniczych, udziału w zawodach pożarniczych i spotkaniach  

w jednostkach partnerskich organizowanych na terenie Europy (itp.), realizacji zadań statutowych 

lub innych na pisemne lub ustne polecenie, pobytu na terenie remizy oraz w drodze do 

wymienionych miejsc i w drodze powrotnej z tych miejsc. Zakres ubezpieczenia obejmuje także 

zawał serca, udar mózgu oraz obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub innego rodzaju utraty 

przytomności. 

 

zastąpienie zapisem 

 

Zakres ubezpieczenia. 

Nieszczęśliwy wypadek w czasie akcji (za akcję – oprócz działań ratowniczych – uważa się 

również zabezpieczenie imprez i zawodów sportowych, biegów ulicznych, uroczystości 

państwowych, samorządowych, publicznych i kościelnych), ćwiczeń, zawodów, udziału 

w pokazach ratownictwa technicznego oraz ratownictwa medycznego, udziału w szkoleniach, 

udziału w zlotach samochodów pożarniczych, udziału w zawodach pożarniczych i spotkaniach  

w jednostkach partnerskich organizowanych na terenie Europy (itp.), realizacji zadań statutowych 

lub innych na pisemne lub ustne polecenie, pobytu na terenie remizy oraz w drodze do 

wymienionych miejsc i w drodze powrotnej z tych miejsc. Zakres ubezpieczenia obejmuje także 

zawał serca, udar mózgu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 



 
 

 

6. Wykreślenie zapisu w NNW OSP wariant bezimienny 

 

zwrot kosztów leczenia na terenie RP - ubezpieczyciel refunduje koszty poniesione na leczenie 

skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, 

innego ubezpieczenia lub z innego tytułu; refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi 

rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 12 miesięcy od daty 

nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty 

wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia – limit do 50% sumy ubezpieczenia, w tym 

odbudowa stomatologiczna zębów z limitem 1 000,00 zł; zwrot kosztów leczenia obejmuje 

również zwrot kosztów poniesionych na rehabilitację (lub sfinansowanie rehabilitacji w ramach 

określonego wyżej limitu – w zależności od wniosku i sytuacji ubezpieczonego), przez którą 

należy rozumieć zalecone przez lekarza, udokumentowane i związane z nieszczęśliwym 

wypadkiem objętym ochroną, wydatki poniesione przez ubezpieczonego na terytorium RP  

z tytułu konsultacji rehabilitantów oraz zabiegów rehabilitacyjnych, w związku z rehabilitacją 

mającą na celu uzyskanie przez ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania 

utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów; 

 

zastąpienie zapisem 

 

zwrot kosztów leczenia na terenie RP - ubezpieczyciel refunduje koszty poniesione na leczenie 

skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, 

innego ubezpieczenia lub z innego tytułu; refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi 

rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 12 miesięcy od daty 

nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty 

wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia – limit do 30% sumy ubezpieczenia, w tym 

odbudowa stomatologiczna zębów z limitem 1 000,00 zł; zwrot kosztów leczenia obejmuje 

również zwrot kosztów poniesionych na rehabilitację (lub sfinansowanie rehabilitacji w ramach 

określonego wyżej limitu – w zależności od wniosku i sytuacji ubezpieczonego), przez którą 

należy rozumieć zalecone przez lekarza, udokumentowane i związane z nieszczęśliwym 

wypadkiem objętym ochroną, wydatki poniesione przez ubezpieczonego na terytorium RP  

z tytułu konsultacji rehabilitantów oraz zabiegów rehabilitacyjnych, w związku z rehabilitacją 

mającą na celu uzyskanie przez ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania 

utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

 

7. Wykreślenie zapisu w NNW OSP wariant bezimienny 

 

świadczenie dodatkowe z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, będącego następstwem 

nieszczęśliwego wypadku objętego zakresem i umową ubezpieczenia – 70,00 zł za każdy dzień 

pobytu licząc od 3 dnia pobytu, maksymalnie przez okres 90 dni w trakcie rocznego okresu 

ubezpieczenia; 

 

zastąpienie zapisem 

 



 
świadczenie dodatkowe z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, będącego następstwem 

nieszczęśliwego wypadku objętego zakresem i umową ubezpieczenia – 50,00 zł za każdy dzień 

pobytu licząc od 3 dnia pobytu, maksymalnie przez okres 90 dni w trakcie rocznego okresu 

ubezpieczenia; 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.  

 

8. Wykreślenie zapisu w NNW OSP wariant bezimienny 

 

zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem obję-

tym zakresem i umową ubezpieczenia – 70,00 zł za każdy dzień całkowitej niezdolności do pracy, 

maksymalnie przez okres 90 dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia – dotyczy tylko OSP 

(bez MDP). 

 

zastąpienie zapisem 

  

zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem obję-

tym zakresem i umową ubezpieczenia – 40,00 zł za każdy dzień całkowitej niezdolności do pracy, 

maksymalnie przez okres 90 dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia – dotyczy tylko OSP 

(bez MDP). 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.  

 

 

 

Podpisał Zastępca Burmistrza 

/-/Arnold Joszko 

 

 


