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Wrocław, 25.06.2019 r. 

 

 

 

 

ZMIANY/ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Z DNIA 19.06.2019 r. 

 

 

 

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Raciborskiego, na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A.. wprowadza niżej opisane 

zmiany do zapytania ofertowego z dnia 19.06.2019 r. na usługę ubezpieczenia Powiatu 

Raciborskiego oraz jednostek podległych: 

 

 

ZMIANY: 
 

Było: 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.06.2019 r. 

 

Jest:  

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.06.2019 r. 

 

 

 

ODPOWIEDZI: 

 
1. Uprzejma prośba o uzupełnienie informacji o ryzyku o następujące dane: 

-rok budowy wszystkich budynków, budowli 

-stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia 

-przeprowadzone remonty ( zakres prac i okres ich wykonania w ostatnich 10 latach ) 

W przypadku braku możliwości uzupełnienia wykazu o powyższe informacje prosimy o 

potwierdzenie: 

- że mienie zgłoszone do ubezpieczenia ( w tym budynki ) znajduje się w dobrym stanie 

technicznym ( zgodnie z protokołami z okresowej kontroli stanu technicznego ), a bieżące 

remonty i przeglądy techniczne dokonywane są terminowo oraz, że wszystkie budynki 

zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom 

wynikającym z przepisów prawa  co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi 

protokołami. 

Odpowiedź: Powiat Raciborski informuje, że lata budowy budynków i budowli 

zgłoszonych do ubezpieczenia został podany w załączniku nr 1 do odpowiedzi. W 

przypadku budynków zgłoszonych do ubezpieczenia przez Starostwo, Powiat Raciborski 

potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia (w tym budynki) znajduje się w dobrym 
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stanie technicznym (zgodnie z protokołami z okresowej kontroli stanu technicznego), a 

bieżące remonty i przeglądy techniczne dokonywane są terminowo oraz że wszystkie 

budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom 

wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo  pisemnymi 

protokołami. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia 

posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Odpowiedź: Powiat Raciborski potwierdza powyższe. 

 

3. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie nie ma mienia wyłączonego z eksploatacji i 

przeznaczonego do rozbiórki.  

Odpowiedź: Powiat Raciborski potwierdza powyższe. 

 

4. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada budynków o charakterze 

zabytkowym. Jeśli są, bardzo proszę o wskazanie lokalizacji, sum ubezpieczenia oraz ich 

zabezpieczeń. 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi. 

 

5. Proszę o odpowiedź, czy ubezpieczana Gmina była dotknięta ryzykiem powodzi w 

ostatnich 50 latach. W przypadku szkód powstałych wskutek powodzi w mieniu 

znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią lub historycznego 

wystąpienia powodzi w miejscu ubezpieczenia, proszę o możliwość wprowadzenia limitu 

dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 zł oraz franszyzy w wysokości 10 % szkody, 

min 1.000 zł.    

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13. Dodatkowo Powiat Raciborski nie 

wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi oraz franszyzy. 

 

6. Prośba o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

przedmiotem ubezpieczenia  jest ustawowa odpowiedzialność cywilna  Ubezpieczonego za 

szkody osobowe lub rzeczowe, straty finansowe wyrządzone osobom trzecim w związku z 

posiadaniem mienia lub prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej w umowie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Powiat Raciborski potwierdza powyższe. 

 

7. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy ruchomości, 

bardzo proszę o potwierdzenie, że  zakresem ubezpieczenia nie są objęte pojazdy. 

Odpowiedź: Powiat Raciborski potwierdza powyższe. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez 

masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez  

związanych  ze sportami motorowymi, motoro-wodnymi i lotniczymi, sportami 

ekstremalnymi. 
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Odpowiedź: Powiat Raciborski potwierdza powyższe. 

 

9. Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu 

ofertowym, zastosowanie mają OWU wykonawcy. 

Odpowiedź: Powiat Raciborski potwierdza powyższe. 

 

10. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

a) Mienie wyłączone z eksploatacji 

b) Pustostany 

c) Budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 

Odpowiedź: Powiat Raciborski informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone 

mienie wyłączone z eksploatacji ani pustostany. Został zgłoszony jeden budynek w złym 

stanie technicznym – informacje w załączniku nr 1 do odpowiedzi. 

 

11. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, 

jednostkowych sum ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10. 

 

12. Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne lub fotowoltaiczne, jeśli tak, 

proszę o podanie łącznej wartości przyjętej do ubezpieczenia oraz daty instalacji.  

Odpowiedź:  

a) DPS „Złota Jesień” zgłasza do ubezpieczenia kolektory słoneczne o wartości 

księgowej brutto 280 453,86 zł. 

b) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach zgłasza do ubezpieczenia 

instalacje solarne zainstalowane w 2012 roku o wartości 198 751,36 zł. 

 

13. Czy były szkody powodziowe w miejscach ubezpieczenia w okresie od 1997 roku do 

dziś?  

Jeżeli były szkody powodziowe to prosimy o podanie:  

-    daty szkód  

-    wartości szkód  

- jakie mienie zostało dotknięte powodzią i w jakich lokalizacjach (adres) 

-    jakie działania prewencyjne przeciwpowodziowe zostały wykonane na terenie gminy 

Odpowiedź: 

a) DPS „Złota Jesień” w Raciborzu ul. Grzonki 1 ucierpiał w wyniku powodzi w 

lipcu 1997 roku, w wyniku powodzi została zniszczona 1/3 wartość majątku.       

Zniszczeniu uległy: budynki i wyposażenie na wysokości parteru i piwnic (kuchnia, 

stołówka, pralnia, rehabilitacja, pomieszczenia biurowe). Jednostka nie jest w stanie 

podać w tym momencie bardziej szczegółowych informacji (w tym wartości szkód  z 

ksiąg). Dane zostaną przekazane wybranemu Zakładowi Ubezpieczeń na jego prośbę 

po podpisaniu umowy. Po roku 1997 Jednostka nie miała szkód powodziowych 

b) Zespół Szkół Ekonomicznych również ucierpiał w czasie powodzi w lipcu 1997 r. 

Mienie, które ucierpiało w trakcie powodzi to budynek sali gimnastycznej - ul. 

Reymonta 9 oraz kotłownia w budynku szkoły - ul. Gimnazjalna 3. Wartość szkód 

wyniosła 251 132,23 zł. 
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c) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu informuje, że Obiekt Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu w lipcu 1997 roku był całkowicie zalany, w roku szkolnym 

1997/1998 został wyremontowany i doposażony w meble i pomoce dydaktyczne. 

Jednostka nie jest w stanie podać w tym momencie bardziej szczegółowych 

informacji (w tym wartości szkód). Dane zostaną przekazane wybranemu Zakładowi 

Ubezpieczeń na jego prośbę po podpisaniu umowy. 

d) Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu informuje, że od momentu odbudowy, która 

miała miejsce w latach 2009 – 2012 nie miały miejsca szkody powodziowe. 

Jednostka nie jest w stanie podać w tym momencie bardziej szczegółowych 

informacji. Dane zostaną przekazane wybranemu Zakładowi Ubezpieczeń na jego 

prośbę po podpisaniu umowy. 

e) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu informuje, że ucierpiała w 

trakcie powodzi w lipcu 1997 r. Szkoda dotyczyła budynku jednostki zlokalizowanej 

przy ul. Jana 14 w Raciborzu, a wartość szkody wyniosła 148 448,70 zł. Jednostka 

nie jest w stanie podać w tym momencie bardziej szczegółowych informacji. Dane 

zostaną przekazane wybranemu Zakładowi Ubezpieczeń na jego prośbę po 

podpisaniu umowy. 

f) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” informuje, 

że w dniu 07 lipca 1997  budynek szkoły wraz z 1 salą gimnastyczną uległ szkodom 

powodziowym - w pomieszczeniach piwnicznych wraz z kotłownią, pracowniami 

przedmiotowymi  miało miejsce całkowite zalanie i innymi pomieszczeniami w 

części piwnicznej. Zalaniu uległo boisko szkolne oraz budynek  hali szkoleniowej 

(wszystkie pracownie warsztatowe) wraz z budynkiem adm.-socjalnym i garażami. 

Jednostka nie jest w stanie podać w tym momencie bardziej szczegółowych 

informacji (w tym wartości szkód). Dane zostaną przekazane wybranemu Zakładowi 

Ubezpieczeń na jego prośbę po podpisaniu umowy. Po roku 1997 Jednostka nie 

miała szkód powodziowych.  

 

14. Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli 

tak proszę o wskazanie które to budynki.  

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi. 

 

15.  Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje wysypiskiem śmieci 

Odpowiedź: Powiat Raciborski nie posiada/nie zarządza/nie administruje wysypiskiem 

śmieci. 

 

16.  Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje cmentarzem. 

Odpowiedź: Powiat Raciborski nie posiada/nie zarządza/nie administruje cmentarzem. 

 

17. Czy wśród mienia ruchomego zgłoszonego do ubezpieczenia przez Agencję 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w 

Raciborzu znajduje się mienie mające charakter zabytkowy? Jeśli tak, czy Zamawiający 

wyraża zgodę na ubezpieczenie tego mienia według wartości odtworzeniowej? 
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Odpowiedź: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone 

ruchomości o charakterze zabytkowym. 

 

 

 

Pozostałe zapisy zapytania nie ulegają zmianom.  

Prosimy o potwierdzenie przyjęcia do wiadomości powyższych zmian.  

 

 

 

 

Marcin Pietryszyn 

 


