
 

 

 

 

 

 
 

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. Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup 

pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600.000 zł ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje zakupu pojazdu o wartości jednostkowej 

powyżej 600 000 zł.  

 

2. Czy zamawiający  w przypadku zgłoszenia  do ubezpieczenia pojazdu o wartości 

jednostkowej powyżej 600.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację 

stawki AC? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

3. Ubezpieczenie assistance – prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do 

pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 

3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie. 

Zamawiający informuje, że 3 pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia assr są starsze 

niż 15 lat oraz wszystkie 14 pojazdów zgłaszanych do assr posiada aktualnie 

również auto casco.  

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że zapis w punkcie 2.4.3. „W ubezpieczeniu assistance nie 

obowiązuje franszyza kilometrowa” dotyczy usługi holowania pojazdu 

ubezpieczonego.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

5. Prosimy o wprowadzenie limitu holowania na terenie RP do dowolnie wybranego 

miejsca w limicie do 500 km od miejsca zdarzenia. 
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Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.  

 

6. Prosimy o modyfikację zapisu 2.4.1.4 p. 4 na „podstawienie lub odbiór pojazdu 

zastępczego” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmiany SWZ w powyższym zakresie.  

 

7. Prosimy o modyfikację zapisu: 

Z: Zakres terytorialny: RP, pozostałe kraje europejskie oraz kraje systemu Zielonej 

Karty poza Europą, z wyłączeniem – w zakresie ryzyka kradzieży pojazdu oraz 

uszkodzenia, utraty lub całkowitego zniszczenia pojazdu na skutek pożaru, wybuchu, 

zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz 

pojazdu - terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. 

Na: Zakres terytorialny: RP, pozostałe kraje europejskie oraz kraje systemu Zielonej 

Karty poza Europą, z wyłączeniem – w zakresie ryzyka kradzieży pojazdu oraz 

uszkodzenia, utraty lub całkowitego zniszczenia pojazdu na skutek pożaru, wybuchu, 

zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz 

pojazdu - terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zapis o brzmieniu: 

Zakres terytorialny: RP, kraje europejskie oraz kraje systemu Zielonej Karty  

w Europie, z wyłączeniem – w zakresie ryzyka kradzieży pojazdu oraz 

uszkodzenia, utraty lub całkowitego zniszczenia pojazdu na skutek pożaru, 

wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z 

zewnątrz pojazdu – terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. 

 

8. Prosimy o modyfikację zapisu pkt. 2.3.1 załącznika nr 1b do SWZ zgodnie z poniższą 

propozycją:  

„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.   

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest zawarcie ubezpieczenia 

auto casco z zamkniętym katalogiem wyłączeń. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

10. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.  W związku  

z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 

wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

11. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość? 

Odpowiedź: Szkodowość pierwotnie została opracowana we wrześniu  

i październiku, a następnie zaktualizowana w grudniu br. 

 



 
12. W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec listopada 

2021, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan 

szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość jest aktualna.  

 

13. Prosimy o informację z którego ubezpieczenia została założona rezerwa w wysokości 

25.000,00 zł. 

Odpowiedź: 

Rezerwa z 12.01.2021  wysokości 16.000,00 zł  (roszczenie w związku  

z poślizgnięciem na chodniku) – w toku.  

Rezerwa z dnia 14.07.2021 w wysokości 9.000,00 zł (roszczenie o uszkodzenie 

mienia) – wypłacona. 

 

14. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ 

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) 

Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający 

włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

15. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ 

będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały 

limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej 

wysokości, niż limit określony zapisami SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

16. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności 

należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

17. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia  

w postaci podtopień (w tym zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych)  

w okresie ostatnich 25 lat? 

Odpowiedź. Tak, wystąpiły zalania spowodowane opadami atmosferycznymi. 

Drobne zalania, bez szkód o znacznej wartości. 

 

18. Czy w okresie ostatnich 25 lat na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje 

Zamawiającego wystąpiły szkody powodziowe? Jeśli tak prosimy o wskazanie 

lokalizacji wraz z podaniem wartości ewentualnych strat. 

Odpowiedź: 

I – Gmina Krapkowice – Drobne zalania, bez szkód o znacznej wartości.  

II - Wik sp. z o.o.  

Powódź w  1997 roku,  lokalizacja przepompownie Krapkowice;  

ul. Głęboka,  

ul. Krótka,   

ul. Przybrzeżna  



 
ul. Kilińskiego w Krapkowicach (budynek przepompowni),  

studnie głębinowe Krapkowice w dolinie Osobłogi działka 8/2 i 5/2 oraz ul. 

Parkowa Rogów Opolski) 

brak wartość strat, brak dokumentacji  szacunkowo zbliżona do 2010 roku.  

Powódź w 2010 r. 

lokalizacja przepompownie ul. Głęboka, ul. Krótka, ul. Przybrzeżna ul. 

Kilińskiego w Krapkowicach, - wartość strat 26.440 zł 

III – ZGKiM sp. z o.o.  

a. Zalane piwnice i częściowo partery budynków:  

KS. KOZIOŁKA 3, 18 

WIEJSKA 1; 

RYBACKA 19, 17, 15, 13;  

MŁYŃSKA 4;  

SĄDOWA 17, 11; 

KOZIELSKA 8 

 

19. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi- proponujemy 

2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

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.  

 

20. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia 

mienie w postaci szklarni, namiotów, hal namiotowych lub mienie znajdujące się w 

takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość 

wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego. 

Nie dotyczy mienia tego typu, które zostało wskazane w wykazach mienia do 

ubezpieczenia w systemie sum stałych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia w postaci 

szklarni, namiotów, hal namiotowych oraz mienia znajdującego się w takich 

obiektach. 

 

21. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia 

tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich 

wartości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia w postaci: 

tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski) oraz mienia znajdującego 

się w takich obiektach. 

 

22. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia 

zbiory i eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory numizmatyczne, antyki? Jeśli tak, 

prosimy o podanie ich wartości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia w postaci: zbiory  

i eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory numizmatyczne, antyki. 

 



 
23. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia 

kolektory, lampy solarne, instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak, prosimy o podanie ich 

wartości oraz lokalizacji.  

Odpowiedź: 

Instalacja fotowoltaiczna  na dachu krytej pływalni ul. Wrzosów 2 Krapkowice – 

wartość 348.107,36 zł.   

Hala sportowa która będzie od 01.01.2022 w naszym posiadaniu ul. Kilińskiego  

3 Krapkowice  instalacja solarna na dachu z 2014 roku (odnawialne źródło 

energii do ogrzewania hali widowisko-sportowej)  wartość 1 097 194,31 zł. 

Na budynku ZSP w Kórnicy jest drobna instalacja o małej wartości wartość 

wliczona w su budynku)  

 

a. Zamawiający wprowadza limit 500 000,00 zł na ryzyko przepięć oraz 

gradu dla mienia typu instalacja fotowoltaiczna oraz solarna.  

 

24. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia 

sieci wodno-kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe, instalacje i sieci elektryczne, 

teleinformatyczne, informatyczne, energetyczne i elektroniczne? Jeśli tak, prosimy  

o podanie ich wartości. 

Odpowiedź: Przedmiotowe sieci zostały uwzględnione na PR z limitem 100 000,00 

zł. Łączna wartość sieci wod-kan ok. 50 mln zł.  

 

25. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla napowietrznych 

sieci energetycznych, znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca 

ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje ochrony dla napowietrznych sieci 

znajdujących się do 300 metrów od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie 

ubezpieczenia. 

 

26. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w trakcie 

trwania umowy działalności innej niż określona w SWZ, przyjęcie jej do ochrony 

ubezpieczeniowej wymaga akceptacji Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

27. W odniesieniu do pkt. 46 SWZ prosimy o potwierdzenie, że wskazany zapis dotyczy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

28. W odniesieniu do pkt. 49 SWZ (tereny zielone) prosimy o potwierdzenie, że zapis ten 

odnosi się do pkt. 5.73 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

29. Prosimy o potwierdzenie, że zapis 

„Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy 

dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu 

ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku 

zgłaszanego do ubezpieczenia” 



 
dotyczy wyłączeń przedmiotowych zawartych w OWU Wykonawcy, a nie wyłączeń 

zakresowych określonych w SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

30. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, 

że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód polegających na lub powstałych  

w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub 

chemiczną. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

31. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, 

że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego 

w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych 

podobnie działających środków odurzających, o ile zażycie jakiejkolwiek  

z wymienionych substancji miało wpływ na powstanie szkody. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

32. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, 

że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód wyrządzonych z winy umyślnej 

ubezpieczającego/ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

33. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk 

mienie wpisane do rejestru zabytków lub znajdujące się pod nadzorem 

konserwatorskim, a także mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym lub 

unikatowym? Jeśli tak, prosimy o wskazanie wartości takiego mienia oraz wskazanie 

podstawy szacowania wartości. 

Odpowiedź: Tak: 

Budynek Wieża Ciśnień, lokalizacja ul. Czecha 1 o wartości 148 974,66 zł. 

Baszta na ul. Wolności o wartości 904 196,15 zł. 

 

34. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenie systemu sieci teletechnicznej, 

deszczowej, wodociągowej, sanitarnej i kanalizacyjnej (wraz z przyłączami  

i pokrywami), prosimy o informację nt. wartości tego rodzaju mienia. Czy 

Zamawiający uwzględnił wartość tej kategorii mienia w wykazach mienia w systemie 

sum stałych? 

Odpowiedź: Szacunkowa wartość instalacji ok 50 mln zł. Przedmiotowe mienie 

nie zostało wykazane w ubezpieczeniu na sumy stałe.  

 

35. Rozszerzenie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk opisane w pkt 5.59 – prosimy 

o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest zlimitowanie odpowiedzialności do 

wysokości limitu określonego w klauzuli szkód mechanicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

36. W związku z zapisem, że „nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności 

dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (gazu, wody, elektryczności 

itp.), prosimy  o potwierdzenie, że Wykonawca ponosi jedynie odpowiedzialność za 



 
zdarzenia (niewyłączone z zakresu ubezpieczenia), które nastąpiły w następstwie tych 

ryzyk. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności  

w wysokości np. 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia dla pkt 5.60 oraz 7.17 Załącznika nr 1 do SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ 

w powyższym zakresie.  

 

37. Prosimy o potwierdzenie, że stan techniczny mostu jest w stanie technicznym co 

najmniej „dobrym”. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

38. Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych – 

prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności. Proponujemy 200.000 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

39. Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych – 

prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy dóbr osobistych innych niż życie i zdrowie. 

Odpowiedź: Zgodnie z art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka to w szczególności 

zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, 

tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, 

artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Dla potrzeb niniejszego 

postępowania Zamawiający za dobra osobiste uznaje jednak tylko życie i zdrowie 

człowieka. 

 

40. Rozszerzenie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk opisane w pkt 5.57 – prosimy 

o ograniczenie zakresu odpowiedzialności dla tego typu mienia do ryzyk opisanych w 

obligatoryjnej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji. 

Odpowiedź: Zamawiający ogranicza zakres odpowiedzialności zgodnie  

z wnioskiem powyżej.  

 

41. Prosimy o wyłączenie z ryzyka dewastacji/wandalizmu mienia wyłączonego  

z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.  

 

42. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia 

budowle hydrotechniczne- poza wyraźnie wskazanymi w wykazach mienia (np. mosty, 

kładki, nabrzeża, molo itp.)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza budowli tego typu poza wyraźnie 

wskazanymi w załączniku 1g do SWZ.  

 

43. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie są 

zgłaszane drogi publiczne. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 



 
44. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest pokrycie kosztów ewakuacji, 

o ile do zagrożenia życia, zdrowia lub mienia doszło wskutek przyczyny objętej 

ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

45. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym 

wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego 

pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.  

Odpowiedź: Wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie, tam gdzie 

wymagają tego przepisy obowiązującego prawa. 

 

46. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 

instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 

potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku 

prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz  

z określeniem przyczyny 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

47. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu 

ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne 

przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 

lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem 

przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

48. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podtopień wskutek 

obfitych opadów atmosferycznych – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innych akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

49. Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji/ 

pustostany? Jeśli tak, prosimy o podanie, które to budynki, podanie ich wartości, 

sposobu zabezpieczenia (w tym czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez 

firmę ochroniarska, własna ochronę, inne?), podanie przyczyny ich wyłączenia, czy 

zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd., 

czy wewnątrz budynków znajduje się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie? 

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

drzwi zamurowane, nie są dozorowane przez 24h, wyłączone wszystkie media.  

 

50. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć  

z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które  

i o jakiej wartości? 

Odpowiedź: Nie planuje.  

 

51. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach 

ogłoszonego SWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym 



 
stanie technicznym – jeżeli tak, to prosimy o podanie wykazu takich budynków  

z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz 

podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są 

odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków  

w złym/awaryjnym stanie technicznym ani przeznaczonych do rozbiórki.  

 

52. W przypadku zgłoszenia budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym 

prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie 

pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ w powyższym zakresie.  

 

53. Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych – prosimy o potwierdzenie, że intencją 

Zamawiającego jest pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów poniesionych przez 

ubezpieczającego wyłącznie w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia objętego 

umową ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

54. Koszty utraconej wody wskutek awarii wodociągowej i/lub ciepłowniczej- prosimy  

o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest pokrycie przez Ubezpieczyciela 

kosztów poniesionych przez ubezpieczającego wyłącznie w związku ze 

zrealizowaniem się zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

55. Klauzula ubezpieczenia przepięć- prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu: 

„Ubezpieczenie obejmuje wszystkie grupy mienia, pod warunkiem że mienie było 

zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.  

Zakresem ochrony nie są objęte szkody we wkładkach topikowych bezpieczników 

elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych oraz żarówkach, 

grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się 

lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego 

użytkowania” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

56. Klauzula współwłasności mienia- prosimy o modyfikację pkt. 2 zgodnie z poniższym: 

„W przypadku powstania szkody w części wspólnej nieruchomości, kiedy 

przywrócenie do stanu sprzed szkody jest uzasadnione interesem ekonomicznym lub 

społecznym, a ubezpieczający naprawi lub odbuduje całość uszkodzonego mienia 

(również w części, w której nie jest właścicielem) ubezpieczyciel wypłaci 

odszkodowanie do limitu 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 

okresie ubezpieczenia ponad sumę ubezpieczenia uszkodzonego mienia.” 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.  

 

57. Klauzula ubezpieczenia kosztów wymiany wody w basenie - prosimy o potwierdzenie, 

że intencją Zamawiającego jest pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów poniesionych 

przez ubezpieczającego wyłącznie w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia 

objętego umową ubezpieczenia. 



 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

58. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji 

jakiekolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają 

pozwolenia na budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub 

konstrukcji dachu? Prosimy o opis wykonywanych prac i podanie ich wartości.  

Odpowiedź: 

Budowa sieci wod-kan ul. Osiedle Kwiatów  Krapkowice wartość 2.115.039,84 zł 

Budowa sieci wodociągowej  ul. Krótka Krapkowice wartość 498 451,39zł na 

dzień 30.11.2021 w toku inwestycja wartość się zwiększy  

Budowa sieci kanalizacyjnej  w miejscowości Borek wartość  I etap 382 240,00zł, 

II etap wartość 107 296,18zł w toku inwestycja wartość się zwiększy. 

 

59. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, 

budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora 

zastępczego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

60. Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia 

znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest 

ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza 

sezonem użytkowania. 

Odpowiedź: Obiekty użytkowane sezonowo nie są przedmiotem ubezpieczenia.  

 

61. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk Zamawiający nie oczekuje ochrony dla sprzętu elektronicznego, 

który jest zainstalowany na stałe w statkach powietrznych lub jednostkach 

pływających. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

62. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie  

z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają  

w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna 

(pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)  

Odpowiedź: Nie dotyczy.  

 

63. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają  

w konstrukcji  płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka 

PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie 

pożarowym jest większa niż 1 000 m2 (bez względu na wartość)? 

Odpowiedź: Nie dotyczy.  

 

64. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie 

umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak 

strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki (poza wyraźnie 

wskazanymi w wykazie mienia). 



 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

65. Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że 

zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne  

i zgodne z 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. 

 

66. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu: 

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 90 

dni ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są 

łącznie następujące warunki: 

a. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł 

zasilania,  

b. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze 

nocnej, 

c. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym 

miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 

d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych 

została usunięta woda, inne ciecze oraz para, 

e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został 

dopływ gazu. 

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza 

zakresem ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

67. Klauzula ubezpieczenia mienia poza ewidencją – prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny 

akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

68. Klauzula konserwatorska - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności  

w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

69. Klauzula usunięcia przyczyn awarii - prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności w wysokości 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

w każdym okresie ubezpieczenia  



 
Odpowiedź: Dla klauzuli usunięcia przyczyn awarii Zamawiający wprowadza 

limit 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie 

ubezpieczenia. 

 

70. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o obniżenie limitu 

odpowiedzialności- proponujemy 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

w rocznym okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Limit odpowiedzialności wynosi 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Dodatkowo Zamawiający 

wprowadza odrębną franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wysokości szkody. 

 

71. Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, 

prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich  

i ile ich jest? 

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi parkingów strzeżonych.  

 

72. Klauzula miejsc ubezpieczenia – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu: 

„Warunkiem udzielenia ochrony dla mienia w nowych miejscach ubezpieczenia jest 

posiadanie poziomu zabezpieczeń zbliżonego do wykazanego wcześniej przez 

ubezpieczonego (w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - do najniższego 

podanego poziomu, objętego klauzulą uznania stanu zabezpieczeń, a w przypadku 

zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwprzepięciowych – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa) oraz prowadzenie w miejscach tych działalności możliwie podobnej 

do wykazanej przez ubezpieczone podmioty. Działalność inna niż prowadzona  

w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia w SWZ wymaga każdorazowo zgody 

Ubezpieczyciela.” 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia przedmiotową klauzule o powyższy zapis.  

 

73. Klauzula kosztów alarmu – prosimy o modyfikację zgodnie z poniższym: 

„oraz pozostałe koszty związane ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem” 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.  

 

74. Klauzula robót budowlano-montażowych- prosimy o dosłanie wykazu robót  

z określeniem ich rodzaju  oraz wartości.(czy aktualnie prowadzone są remonty, które 

nie wymagają zezwolenia?) 

Odpowiedź: Aktualnie brak. Doraźnie we wszystkich jednostkach na bieżąco i wg 

potrzeb prowadzanie są prace remontowe nie wymagające zezwolenia 

budowlanego. 

 

75. Klauzula robót budowlano-montażowych- prosimy o dokonanie modyfikacji zgodnie  

z poniższym: 

„wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych 

w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 2 000 000,00 zł, a pojedynczego 

kontraktu 500 000,00 zł;” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 



 
76. Klauzula przechowywania mienia - prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności- proponujemy 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

77. Klauzula dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia - prosimy o wykreślenie 

zapisu: „lub limit odpowiedzialności dla przedmiotu ubezpieczenia”. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.  

 

78. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zakupionego w promocji – prosimy  

o modyfikację poprzez dodanie zapisu: „o ile w wykazie mienia uwzględniono wartość 

odtworzeniową mienia zakupionego w promocji 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia przedmiotową klauzulę o wnioskowany 

zapis.  

 

79. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie- prosimy o dodanie zapisu: 

„Ubezpieczenie w żadnym wypadku nie obejmuje szkód powstałych w czasie 

transportów realizowanych przez osoby trzecie, w tym na podstawie umów 

cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozu, spedycji lub umów  

o świadczenie usług logistycznych.” 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia przedmiotową klauzulę o wnioskowany zapis.  

 

80. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie- prosimy o dodanie zapisu: 

a. Niniejszą klauzulą nie są objęte następujące transporty:  

1) środków obrotowych oraz mienia osób trzecich przyjętego w celu 

wykonania usługi lub sprzedaży, 

2) akt, dokumentacji, wzorów i prototypów,  

3) żywych zwierząt 

4) dzieł sztuki oraz mienia o charakterze kolekcjonerskim lub 

zabytkowym 

5) mienia pracowniczego, 

6) pojazdów i maszyn podczas ich holowania, 

7) urządzeń zamontowanych na stałe na środku transportu 

Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są 

szkody:  

8) obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność; 

9) spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do 

przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym 

stanem technicznym środka transportu, 

10) spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn 

lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych  

i wyładunkowych 

11) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, 

naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia 

mienia; 



 
12) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub 

farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku  

i załadunku. 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia przedmiotową klauzulę o wnioskowany 

zapis.  

 

81. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem 

działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń 

medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. 

zmiana opatrunku, szczepienie). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

82. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie 

kosztów ich odtworzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

83. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, 

użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem 

odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, 

spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich 

przetwarzaniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem ochrony ubezpieczeniowej 

(tylko za szkody nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczającego)  

w związku z działalnością lokalizacji PSZOK zgłoszonych do ubezpieczenia  

w przedmiotowym przetargu. 

 

84. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia, elektroniki i OC nie 

obejmuje roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z pandemią, w tym związanych  

z koronawirusem SARS-CoV-2, chorobą COVID-19 czy jakąkolwiek mutacją lub 

odmianą SARS-CoV-2. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

85. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających 

obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną 

wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie 

zajmujące się takimi pokazami. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

86. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod 

obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

87. W odniesieniu do rozszerzeń ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (4.29) 

prosimy o potwierdzenie, że nie stanowią nadwyżki nad ubezpieczenie obowiązkowe.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  



 
 

88. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe 

wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza 

ustawową odpowiedzialność. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

89. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe 

wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności 

poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego 

przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

90. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie 

będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń 

obowiązkowych- z wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej zarządcy nieruchomości (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

91. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa 

obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające  

z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej 

bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego? 

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zakresu ochrony ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej szkody: 

Wyrządzone z winy umyślnej, będące następstwem zarażenia wirusem HIV,BSE, 

TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba, szkód spowodowanych przez 

priony spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacja 

kodu genetycznego, spowodowane przez wirus Sars-Cov2 (w tym jego wszelkie 

odmiany i/lub mutacje) 

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ.  

 

92. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie podlimitu w wysokości 100.000,00 PLN 

na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających  

z przeniesienia chorób zakaźnych? 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.  

 

93. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku naturalnym 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 

2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym  

w środowisku naturalnemu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

94. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w ramach ubezpieczeń Części I 

jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych do woli 

Ubezpieczonego. 



 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

95. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego  

z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami 

powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

96. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego  

z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym 

o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

97. Klauzula reprezentantów – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie 

sformułowania „… za szkody wyrządzone umyślnie bądź wskutek rażącego 

niedbalstwa przez reprezentantów…” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

98. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC nie ma 

zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

99. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC szkód wyrządzonych wskutek 

powolnego oddziaływania (rozszerzenie nr 4.7). 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zapis o brzmieniu: 

Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek powolnego 

oddziaływania, w tym za szkody wyrządzone z długotrwałego oddziaływania 

wody, wilgoci, zagrzybienia, wibracji, temperatury, oparów, dym, gazu, pyłów, 

sadzy, ścieków., o ile ubezpieczony nie wiedział lub nawet przy zachowaniu 

należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o toczących się, wskazanych wyżej 

procesach, z podlimitem 500 000,00 zł  na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe; dotyczy powolnego oddziaływania będącego następstwem 

szkód  do których dochodzi w sposób nagły i niespodziewany. 

 

100. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ubezpieczenia OC 

nadwyżkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości (rozszerzenie nr 4.35)- 

proponujemy 500.000,00 zł na jedno i wszystkie darzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Dla nadwyżkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości 

(rozszerzenie nr 4.35) Zamawiający wprowadza limit 1 000 000,00 zł na jedno  

i wszystkie darzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 

101. W odniesieni do obowiązkowego ubezpieczenia zarządcy nieruchomości prosimy  

o podanie następujących informacji: 

- przychodu za ostatni rok obrotowy 

Odpowiedź: 2.870.436 zł 

- czy Klient zarządza innymi budynkami niż wielomieszkaniowe 

Odpowiedź: Tak 



 
- liczby zarządzanych budynków mieszkalnych 

Odpowiedź: 48 budynków 

- powierzchni zarządzanych budynków mieszkalnych 

Odpowiedź: 16.859 mkw 

- liczby zarządzanych budynków niemieszkalnych 

Odpowiedź: 5 

- powierzchni zarządzanych budynków niemieszkalnych 

Odpowiedź: 3.915 mkw 

- liczby lat doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami 

Odpowiedź: Powyżej 40 lat.  

 

102. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla ubezpieczenia 

OC szkód związanych z wycofaniem produktu z obrotu przez producenta wyrobu 

finalnego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

103. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie 

obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-

Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

104. W jakim zakresie Zamawiającemu lub jednostce podległej (której?) mogłaby zostać 

przypisana odpowiedzialność za niedostarczenie energii cieplnej lub dostarczeniem 

energii cieplnej o niewłaściwych parametrach?  

Odpowiedź: W jednostkach organizacyjnych jest ogrzewanie w różnej formie 

(np. piece c.o.), za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

 

105. Rozszerzenie OC nr 4.24, 4.42, 4.48– prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód 

polegających na kradzieży pojazdu. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ zgodnie z powyższym.  

 

106. W związku z zawartą w SWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu 

przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia 

przeszkody materialnej lub niematerialnej (…)” - prosimy o wykreślenie słów „lub 

niematerialnej”; ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda 

niematerialna”, jako pojęcia determinującego odpowiedzialność ubezpieczyciela za 

zaistniałą szkodę kradzieżową.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym 

zakresie. Jako przeszkodę niematerialną Zamawiający określa np. złamanie kodu 

zamka szyfrowego. 

 

107. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane  

z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, 

prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 



 
108. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie 

obejmować szkód wyrządzonych przez członków rodzin pracowników 

ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać 

za nie winę Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to 

prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić 

odpowiedzialność za tego rodzaju szkody. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

109. Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania  

i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – 

rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających 

ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości 

zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim 

osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko  

w przypadku winy umyślnej). 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.  

 

110. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody 

z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia 

działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, 

wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych,  

lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka 

uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną 

zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. 

żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi 

trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, 

skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, 

kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

111. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe określone w ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

112. Odnośnie klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe 

lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione 

minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone  

w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

113. Prosimy o potwierdzenie, że zapis „Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń 

majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy 

Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych 

uprawnień” nie dotyczy ubezpieczenia OC. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 



 
114. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania 

drogami, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu: 

„Ubezpieczający jest obowiązany do: 

niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż  

w ciągu 72 godzin, 

prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla 

korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 

usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który 

ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej  

i potwierdzonej na piśmie wiadomości 

stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia 

zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów 

wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

115. Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom 

fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (poza programem „zdalna szkoła”)? Jeśli tak 

– jaka jest jego wartość? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 

udostępnianego osobom fizycznym w ramach projektów mających na celu 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (poza programem „zdalna szkoła”). 

 

116. Klauzula przemieszczenia pomiędzy miejscami ubezpieczenia – prosimy  

o wprowadzenie maksymalnego limitu odpowiedzialności. Proponujemy 500.000 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

117. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno 

Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

118. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ryzyka podniesienia się poziomu wód 

gruntowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

119. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia się poziomu wód 

gruntowych – proponujemy podlimit odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Prosimy jednocześnie  

o wprowadzenie w tym ryzyku franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 

5.000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit 1 000 000,00 zł dla szkód 

wynikających z podniesienia się poziomu wód gruntowych oraz franszyzę 

redukcyjną 10% wartości szkody. W pozostałym zakresie Zamawiający nie 

wprowadza zmian SWZ.  

 



 
Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez 

dodanie zapisu: 

„Z zakresu odpowiedzialności w ramach katastrofy budowlanej wyłączone są budynki 

wyłączone z eksploatacji, w złym stanie technicznym lub przeznaczone do rozbiórki. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody 

• szkody wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących 

w trakcie przebudowy lub remontu, 

• gdy nie wykonano obowiązkowych przeglądów budynków 

zgodnie z Prawem Budowlanym oraz nie wykonano zaleceń/ 

prac określonych w przeglądach budynków ( nie usunięto 

uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli okresowej) o ile 

brak obowiązkowych przeglądów oraz nie wykonanie 

zaleconych prac określonych w protokołach z przeglądów miał 

wpływ na przyczynę i rozmiar szkody 

• dla szkód powstałych w skutek katastrofy budowlanej nie mają 

zastosowania inne klauzule dodatkowe rozszerzające zakres 

ubezpieczenia oraz klauzule zwiększające limit 

odpowiedzialności ponad limit określony dla ryzyka katastrofy 

budowlanej” 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza wnioskowany zapis w całości.  

 

120. Klauzula katastrofy budowlanej- prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności- 

proponujemy 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

121. Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli– prosimy  

o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie zapisu 

„Przedmiotowe mienie musi być przytwierdzone do budynków, budowli lub obiektów 

małej architektury w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez pozostawienia 

śladów użycia siły lub narzędzi” 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.  

 

122. Klauzula zmian w odbudowie- prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego 

odszkodowawczego wynosi 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 

okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie. 

 

123. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy  

o odpowiedź na poniższe pytania:  

1) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 latach był ubezpieczony (co najmniej) 

w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ?  W przypadku 

odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

2) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną?  

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 



 
3) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do 

określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach 

poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie 

4) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych 

umów? 

 

Odpowiedź:  

Ad1. Zamawiający dotychczas był ubezpieczony na dwa sposoby. Gmina 

Krapkowice w oparciu o program ubezpieczeniowy wdrożony przetargowo. 

Spółki miejskiej ubezpieczały się na podstawie OWU i klauzul brokerskich.  

Ad2. Co do zasady całość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia posiadała ochronę 

ubezpieczeniową. Wyjątkiem jest most, który w 2020 r. został odebrany (jako 

nowa inwestycja).  

Ad3. Ochrona ubezpieczeniowa została dostosowana do potrzeb zamawiającego. 

Zoptymalizowano limity w ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko. Znacznie 

zwiększono sumę gwarancyjną w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz 

dodano ubezpieczenie nadwyżkowej odpowiedzialności cywilnej.  

Ad4. W większości standardowe franszyzy i udziały własne wynikające z OWU.  

 

 

124. Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści: 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy 

postanawiają, że w przypadku, gdy  

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych 

odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone  

a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten 

okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, 

przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub  

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości 

zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na 

kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku 

ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości 

uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, 

lub 

3) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub 

niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, 

upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiejkolwiek 

jurysdykcji, 

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres 

ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego okresu polisowego.  

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć 

negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 



 
125. W odniesieniu do ryzyka oparzenia i odmrożenia – bezimienne ubezpieczenie NNW 

prosimy o potwierdzenie, że intencją zapisu jest wypłata świadczenia związana  

z uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku odniesienia obrażeń po zajściu jednego  

z opisanych w SWZ zdarzeń (1% SU za 1 % trwałego uszczerbku). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

 

 

Podpisał Zastępca Burmistrza 

/-/Arnold Joszko 

 


