
 

 

 

 

 

 
 

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. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki 

wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że 

Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

2. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższej 

klauzuli: 

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych 

 

3. Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada za 

szkody w mieniu spowodowane: 

zdarzeniami lub decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub 

Ubezpieczającego, powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym  

w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do 

użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób 

zakaźnych. 

Odpowiedź: Zamawiający włącza przedmiotową klauzule do SWZ.  

 

4. Prosimy o akceptację niniejszego zapisu:  

„Wykonawca/Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia  

w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby 

Wykonawcę/Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem 

rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji 

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


 
ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów 

Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez 

organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy. Brak 

zgody będzie mógł skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający włącza przedmiotowy zapis do SWZ.  

 

5. Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia majątku,  

Odpowiedź: PML ok 16mln zł dla lokalizacji przy ul. Wrzosów 2 – kompleks 

rekreacyjno-sportowy z pływalnią i wyposażeniem.  

 

6. Czy do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem 

konserwatora zabytków? Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki oraz jaka 

jest ich wartość (suma ubezpieczenia).  

Odpowiedź: Tak: 

budynek wieży ciśnień o wartości 148 974,66 zł. 

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

 

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

pozwolenie na użytkowanie, stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym 

wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz 

z określeniem przyczyny, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

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

instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 

potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku 

prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz  

z określeniem przyczyny 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

9. Prosimy o potwierdzenie,  że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach 

zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne 

oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

10. Czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które 

zostały wyłączone z eksploatacji. Prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość 

(suma ubezpieczenia).  

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

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

 

11. Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę, 

Odpowiedź: Nie.  

 

12. Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez 

Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 

500 000 zł 



 
13. 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. 

 

14. Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone  

w instalację solarną i fotowoltaiczną. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie wykazu 

budynków wraz z podaniem wartości kwotowej instalacji solarnych, w którą 

wyposażone są  zgłoszone do ubezpieczenia budynki 

15. 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.  

 

16. Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź od 1997r., 

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.  

a. Powódź w 2010r 

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

Kilińskiego w Krapkowicach, - wartość strat 26.440 zł 

 

III – Zgkim sp. z o.o.  

b. Zalane piwnice i częściowo partery budynków:  

KS. KOZIOŁKA 3, 18 

WIEJSKA 1; 

RYBACKA 19, 17, 15, 13;  

MŁYŃSKA 4;  



 
SĄDOWA 17, 11; 

KOZIELSKA 8 

17. Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest mowa  

o limicie na pierwsze ryzyko,  w przypadku wypłaty odszkodowania, limit 

każdorazowo ulega konsumpcji, 

18. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

19. Prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odszkodowawczego na budynki wyłączone 

z eksploatacji w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zakres ochrony zgodnie z  kl. wyłączenia ryzyka z eksploatacji  

o treści:  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki, urządzenia i instalacje 

(występujące w wykazie mienia i przyszłe) wyłączone z eksploatacji przez okres 

dłuższy niż 90 dni - w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (wyłącznie 

pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz 

nawalny), a także od ryzyka powodzi. 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.  

 

20. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie 

budowy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

21. Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest 

prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa. W przeciwnym wypadku prosimy 

o informacje, jakiego rodzaju działalność produkcyjna/magazynowa jest prowadzona, 

jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w budynkach wskazanych do 

ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa.  

 

22. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem 

śmieci, sortownią odpadów, oraz, że w okresie wykonania zamówienia, nie planuje 

prowadzenia tego typu działalności. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

23. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania nie jest objęta Regionalna 

Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

24. Prosimy o rozbicie sum ubezpieczenia na poszczególne środki trwałe w odniesieniu do 

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Odpowiedź: 

Budynek socjalny PSZOK ul. Piastowska w Krapkowicach- 245 064,68 zł. 

Budynek- kontener PSZOK ul. Limanowskiego w Krapkowicach – 69 664,71 zł. 

 



 
25. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada biogazownie? Jeśli tak, prosimy  

o podanie jej wartości i lokalizacji w której się znajduje. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada biogazowni.  

 

26. Prosimy o podanie wartości najdłuższego odcinka sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  

Odpowiedź:  

Kanalizacja deszczowa która będzie w naszym posiadaniu od 01.01.2022 - dł 

33211mb wartość 7 162 516,31 zł 

sieć kanalizacyjna brak danych długości– wartość całości 34 225 202,28zł 

sieć wodociągowa  brak danych długości– wartość całości 8 281 598,62 zł 

 

27. Prosimy o informacje, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, tunele 

foliowe lub szklarnie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia typu hale 

namiotowe, tunele foliowe lub szklarnie.  

 

28. Prosimy o potwierdzenie, ze jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki 

wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to maja one zastosowanie chyba, ze 

Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

29.  Prosimy o potwierdzenie ze ochrona nie będzie objęta Odpowiedzialność Cywilna za 

choroby zawodowe. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

30.  Prosimy o potwierdzenie, ze zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie 

będzie obejmował szkód objętych ochrona w ramach systemu ubezpieczeń 

obowiązkowych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

31. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym 

przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności 

Ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

32. Prosimy o wykreślenie z zakresu pkt 4.4, tj. „odpowiedzialność cywilną za szkody 

wynikające z naruszenia dóbr osobistych…” 

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. 

 

33. W zakresie pkt 4.7, tj. „odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek 

powolnego oddziaływania” prosimy o dodanie, że chodzi o szkody do których dochodzi 

w sposób nagły i niespodziewany.  



 
34. Jednocześnie wnosimy o ustalenie podlimitu sumy gwarancyjnej w wysokości 

500 000,00 PLN. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zapis o brzmieniu: 

Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek powolnego 

oddziaływania, w tym za szkody wyrządzone tworzeniem się grzyba oraz 

przenikaniem wód gruntowych, 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. 

 

35. W odniesieniu do pkt 4.10, „odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone  

w związku z podejmowaniem czynności inwestora” prosimy o ustalenie podlimitu 

sumy gwarancyjnej w wysokości 200 000,00 PLN. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

36. W odniesieniu do pkt 4.11 oraz 4.12 prosimy o wyłączenie z zakresu dalszych 

podwykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmiany SWZ zgodnie z powyższym. 

 

37.  W odniesieniu do pkt 4.16, tj. „4.16 odpowiedzialność cywilną za szkody poniesione 

przez producenta wyrobu finalnego” prosimy o ustalenie podlimitu sumy 

gwarancyjnej w wysokości 200 000,00 PLN. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

38. W odniesieniu do pkt 4.19 prosimy o wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych 

przez wibracje i drgania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

39. W odniesieniu do pkt 4.20 prosimy o informacje, czy Ubezpieczony używa do tego 

celu materiałów wybuchowych oraz w jaki sposób zabezpiecza mienie osób trzecich 

podczas tego rodzaju prac. 

Odpowiedź: Zamawiający nie używa materiałów wybuchowych. Zamawiający 

wprowadza podlimit 500.000,00 na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.   

 

40. W odniesieniu do pkt 4.26 prosimy o wykreślenie z zakresu stwierdzenia, że zarządcy 

nie zwalnia z odpowiedzialności brak świadomości niewłaściwego stanu drogi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

41. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 

obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, 

badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej  

z wyjątkiem udzielania drobnych świadczeń medycznych opisanych w SIWZ  

w ramach działalności domów opieki. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 



 
42. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku 

działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

43. Prosimy o potwierdzenie ze ochrona nie będą objęte imprezy podlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

44. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu zarzadzania drogami w wysokości 1 000,00 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmiany SWZ w powyższym zakresie.  

 

45. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej ogólnej dla odpowiedzialności 

cywilnej w wysokości 500,00 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmiany SWZ w powyższym zakresie.  

 

46. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej dla czystych strat finansowych w wysokości 10% odszkodowania nie mniej 

niż 1 tyś zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmiany SWZ w powyższym zakresie.  

 

47. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie 

wykazane w zakresie ubezpieczenia limity stanowią podlimit sumy gwarancyjnej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

48. Prosimy o wyłączenie szkód wyrządzonych przez niezgodne z prawem działanie lub 

zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej oraz mające związek z wydaniem 

lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych  

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmiany SWZ w powyższym zakresie.  

 

49. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona 

ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:  

-z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. 

-spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-

Jakoba; 

- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacja kodu 

genetycznego. 

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 zakresie szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych Zamawiający 

wprowadza limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe. W pozostałym zakresie zamawiający nie wprowadza zmian 

SWZ.  

 

50. Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zamówienia / zamówień uzupełniających 

nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

51. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej 

za szkody, straty, koszty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek inne kwoty 

bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub 

zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym): 

a. koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian; 

b. pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub 

organ władzy publicznej 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

52. Prosimy o potwierdzenie , ze zakresem ochrony OC nie będą objęte szkody powstałe 

w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarzadzaniem administrowaniem 

wysypiskiem śmieci lub składowiskiem odpadów , a także w związku z sortowaniem , 

spalaniem , utylizowaniem , odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek 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. 

 

53. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU 

NNW dla świadczenia z tytułu oparzenia i odmrożenia (dotyczy zarówno członków 

OSP i MDP). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.  

 

54. Prosimy o wprowadzenie limitu związanego z ryzykiem powodzi, zalania  

w wysokości 7 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla wszystkich lokalizacji 

łącznie. 

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.  

 

55. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej związanej z ryzykiem powodzi, 

zalania w wysokości 10% wartości szkody, minimum 10 000 zł. 

Odpowiedź: Dla ryzyka powodzi Zamawiający wprowadza franszyzę redukcyjną 

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

Podpisał Zastępca Burmistrza 

/-/Arnold Joszko 

 


